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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2450,
2. detsember 2015,
milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses
järelevalveasutustele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2009/138/EÜ kohaselt teabe esitamise vormidega
(EMPs kohaldatav tekst)

I PEATÜKK
ÜLDSÄTTED JA JÄRELEVALVELISE ARUANDLUSE NÕUDED

Artikkel 1
Reguleerimisese
Käesoleva määrusega on kehtestatud rakenduslikud tehnilised standardid
järelevalvelise aruandluse kohta, milles sätestatakse vormid teabe esita
miseks järelevalveasutustele, nagu on osutatud üksikute kindlustus- ja
edasikindlustusandjate puhul direktiivi 2009/138/EÜ artikli 35 lõigetes 1
ja 2 ning gruppide puhul direktiivi 2009/138/EÜ artikli 244 lõikes 2 ja
artikli 245 lõikes 2.

Artikkel 2
Järelevalvelise aruandluse vormid
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad, osalust omavad kindlustus- ja
edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvalduset
tevõtjad esitavad käesolevas määruses osutatud teabe teabevahetusvor
mingutes ja esituses, mille on kindlaks määranud järelevalveasutused
või grupi järelevalve teostaja ning mille puhul järgitakse järgmist:
a) „rahalist” andmetüüpi andmepunktid väljendatakse ilma kümnend
kohtadeta ühikutena, v.a vormides S.06.02, S.08.01, S.08.02 ja
S.11.01, mis esitatakse ühikutena kahe komakoha täpsusega;
b) „protsendilist” andmetüüpi andmepunktid väljendatakse ühiku kohta
täpsusega neli kohta pärast koma;
c) „täisarvulist” andmetüüpi andmepunktid
kümnendkohtadeta ühikutena.

väljendatakse

ilma

Artikkel 3
Valuuta
1.
Kui järelevalveasutus ei ole nõudnud teisiti, tähendab käesolevas
määruses „aruandlusvaluuta” järgmist:
a) üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja kohta teabe esitamise
korral valuuta, mida on kasutatud kindlustus- või edasikindlustu
sandja finantsaruannete koostamisel;
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b) grupi kohta teabe esitamise korral valuuta, mida on kasutatud konso
lideeritud finantsaruannete koostamisel.

2.
„Rahalist” andmetüüpi andmepunktid esitatakse aruandlusvaluutas,
milleks tuleb mis tahes muu valuuta konverteerida aruandlusvaluutasse,
kui käesolevas määruses ei ole märgitud teisiti.

3.
Muus kui aruandlusvaluutas nomineeritud mis tahes vara või
kohustise väärtuse väljendamisel tuleb väärtus konverteerida aruandlus
valuutasse, nagu oleks konverteerimine toimunud sulgemiskursiga
viimasel päeval, mil vara või kohustisega seotud aruandlusperioodi
vastav kurss on kättesaadav.

4.
Mis tahes tulu või kulu väärtuse väljendamisel tuleb väärtus
konverteerida aruandlusvaluutasse, kasutades raamatupidamises kasuta
tavat konverteerimisalust.

5.
Kui järelevalveasutus ei ole nõudnud teisiti, arvutatakse aruandlus
valuuta, kasutades sellise allika vahetuskurssi, mida on kasutatud
kindlustus- või edasikindlustusandja finantsaruannetes üksiku kindlustu
sandja aruandluse puhul või konsolideeritud finantsaruannetes grupi
aruandluse puhul.

Artikkel 4
Andmete taasesitamine
Kui aruandes esitatud teave on pärast andmete viimast esitamist sama
aruandlusperioodi osas olulisel määral muutunud, esitavad kindlustus- ja
edasikindlustusandjad, osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustu
sandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad käes
olevas määruses osutatud teabe järelevalveasutustele või grupi järele
valve teostajale uuesti võimalikult kiiresti, kasutades selleks käesolevas
määruses osutatud vorme.

II PEATÜKK
ÜKSIKUTE

KINDLUSTUSJA
EDASIKINDLUSTUSANDJATE
KVANTITATIIVSE ARUANDLUSE VORMID

Artikkel 5
Üksikute

kindlustus- või edasikindlustusandjate kvantitatiivse
aruandluse vormid esmateabe esitamiseks

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad komisjoni delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 314 lõike 1 punktides a ja b osutatud
teabe, kasutades järgmisi vorme:

a) I lisa vorm S.01.01.03, milles täpsustatakse teabe sisu, järgides II lisa
punktis S.01.01 esitatud juhiseid;
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b) I lisa vorm S.01.02.01, milles täpsustatakse kindlustus- või edasi
kindlustusandja põhiteavet ja aruandluse sisu üldiselt, järgides II
lisa punktis S.01.02 esitatud juhiseid;
c) I lisa vorm S.01.03.01, milles esitatakse põhiteave eraldatud vahen
dite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kohta, järgides
II lisa punktis S.01.03 esitatud juhiseid;
d) I lisa vorm S.02.01.02, milles esitatakse teave bilansi kohta, kasu
tades direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohast hindamist, järgides
käesoleva määruse II lisa punktis S.02.01 esitatud juhiseid;
e) I lisa vorm S.23.01.01, milles esitatakse teave omavahendite kohta,
järgides II lisa punktis S.23.01 esitatud juhiseid;
f) kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab solventsuskapitali
nõude arvutamiseks standardvalemit, I lisa vorm S.25.01.01, milles
esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides II lisa punktis S.25.01
esitatud juhiseid;
g) kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab solventsuskapitali
nõude arvutamiseks standardvalemit ja osalist sisemudelit, I lisa
vorm S.25.02.01, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides
II lisa punktis S.25.02 esitatud juhiseid;
h) kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab solventsuskapitali
nõude arvutamiseks täielikku sisemudelit, I lisa vorm S.25.03.01,
milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides II lisa punktis
S.25.03 esitatud juhiseid;
i) kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad tegelevad üksnes elukindlus
tuse või selle edasikindlustuse või üksnes kahjukindlustuse või selle
edasikindlustusega, I lisa vorm S.28.01.01, milles esitatakse miini
mumkapitalinõue, järgides II lisa punktis S.28.01 esitatud juhiseid;
j) kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad tegelevad nii elu- kui ka
kahjukindlustustegevusega, I lisa vorm S.28.02.01, milles esitatakse
miinimumkapitalinõue, järgides II lisa punktis S.28.02 esitatud
juhiseid.

Artikkel 6
Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete
kvartaliaruannete vormid
1.
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igas kvartalis dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud
teabe, välja arvatud juhul, kui aruannete ulatust ja nende esitamise
sagedust on piiratud vastavalt direktiivi 2009/138 artikli 35 lõikele 6,
kasutades järgmisi vorme:
a) I lisa vorm S.01.01.02, milles täpsustatakse teabe sisu, järgides II
lisa punktis S.01.01 esitatud juhiseid;
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b) I lisa vorm S.01.02.01, milles täpsustatakse kindlustus- või edasi
kindlustusandja põhiteavet ja aruandluse sisu üldiselt, järgides II lisa
punktis S.01.02 esitatud juhiseid;

c) I lisa vorm S.02.01.02, milles esitatakse teave bilansi kohta, kasu
tades direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohast hindamist, järgides
käesoleva määruse II lisa punktis S.02.01 esitatud juhiseid;

d) I lisa vorm S.05.01.02, milles esitatakse teave kindlustusmaksete,
nõuete ja kulude kohta delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
määratletud iga äriliini puhul, rakendades ettevõtja finantsaruannetes
kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid ning järgides II lisa
punktis S.05.01 esitatud juhiseid;

e) I lisa vorm S.06.02.01, milles esitatakse varade loetelu kirjete kaupa,
järgides II lisa punktis S.06.02 esitatud juhiseid ning kasutades V
lisaga kehtestatud ja VI lisas määratletud täiendavat tunnuskoodi;

f) kui ettevõtja hoitud ühiste investeeringute osakaal koguinvesteerin
gutest ületab 30 %, I lisa vorm S.06.03.01, milles esitatakse teave
ettevõtjate hoitud ühiste investeeringute arvessevõtmise kohta,
järgides II lisa punktis S.06.03 esitatud juhiseid;

g) I lisa vorm S.08.01.01, milles esitatakse tuletisinstrumentide suhtes
olevate avatud positsioonide loetelu kirjete kaupa, järgides II lisa
punktis S.08.01 esitatud juhiseid ning kasutades V lisaga kehtes
tatud ja VI lisas määratletud täiendavat tunnuskoodi;

h) I lisa vorm S.08.02.01, milles esitatakse tuletisinstrumentide suhtes
aruandeperioodil suletud positsioonide loetelu kirjete kaupa, järgides
II lisa punktis S.08.02 esitatud juhiseid ning kasutades V lisaga
kehtestatud ja VI lisas määratletud täiendavat tunnuskoodi;

i) I lisa vorm S.12.01.02, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave elukindlustusega
ja SLT tervisekindlustusega seotud tehniliste eraldiste kohta,
järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.12.01 esitatud juhiseid;

j) I lisa vorm S.17.01.02, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave kahjukindlustuse
tehniliste eraldiste kohta, järgides käesoleva määruse II lisa punktis
S.17.01 esitatud juhiseid;
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k) I lisa vorm S.23.01.01, milles esitatakse teave omavahendite kohta,
järgides II lisa punktis S.23.01 esitatud juhiseid;

l) kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad tegelevad üksnes elukind
lustuse või selle edasikindlustuse või üksnes kahjukindlustuse või
selle edasikindlustusega, I lisa vorm S.28.01.01, milles esitatakse
miinimumkapitalinõue, järgides II lisa punktis S.28.01 esitatud
juhiseid;

m) kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad tegelevad nii elu- kui ka
kahjukindlustustegevusega, I lisa vorm S.28.02.01, milles esitatakse
miinimumkapitalinõue, järgides II lisa punktis S.28.02 esitatud
juhiseid.

2.
Lõike 1 punkti f kohaldamisel võrdub ettevõtja ühiste investeerin
gute osakaal koguinvesteeringutes vormi S.02.01.02 lahtrites
C0010/R0180, C0010/R0220, C0010/R0090 esitatud ühiseks investeeri
miseks loodud ettevõtjate summa jagatuna vormi S.02.01.02 lahtrite
C0010/R0070 ja C0010/RC0220 summaga.

Artikkel 7
Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvartaliaruannetes
lubatud lihtsustused
1.
Artikli 6 lõike 1 punktis c osutatud teabega seoses võivad kvar
taalsed mõõtmised tugineda hinnangutele ja hindamismeetoditele
suuremal määral kui aasta kohta esitatavate finantsandmete puhul. Kvar
taliaruannete puhul määratakse mõõtmismenetlused kindlaks, et tagada
saadava teabe usaldusväärsus ja selle vastavus direktiivis 2009/138/EÜ
sätestatud nõuetele ning et esitatakse kogu teave, mis on andmete mõist
miseks oluline.

2.
Artikli 6 lõike 1 punktides i ja j osutatud teabe esitamisel võivad
kindlustus- ja edasikindlustusandjad rakendada tehniliste eraldiste arvu
tamisel lihtsustatud meetodeid.

Artikkel 8
Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete
aastaaruannete vormid – põhiteave ja teabe sisu
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igal aastal delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe,
kasutades järgmisi vorme:

a) I lisa vorm S.01.01.01, milles täpsustatakse teabe sisu, järgides II lisa
punktis S.01.01 esitatud juhiseid;
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b) I lisa vorm S.01.02.01, milles täpsustatakse kindlustus- või edasi
kindlustusandja põhiteavet ja aruandluse sisu üldiselt, järgides II
lisa punktis S.01.02 esitatud juhiseid;

c) I lisa vorm S.01.03.01, milles esitatakse põhiteave eraldatud vahen
dite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kohta, järgides
II lisa punktis S.01.03 esitatud juhiseid;

Artikkel 9
Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete
aastaaruannete vormid – bilanss ja muu üldteave
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igal aastal delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe,
kasutades järgmisi vorme:

a) I lisa vorm S.02.01.01, milles esitatakse teave bilansi kohta, kasu
tades nii direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohast hindamist kui ka
hindamist ettevõtja finantsaruannete alusel, järgides käesoleva
määruse II lisa punktis S.02.01 esitatud juhiseid;

b) I lisa vorm S.02.02.01, milles esitatakse teave varade ja kohustiste
kohta valuutade kaupa, järgides II lisa punktis S.02.02 esitatud
juhiseid;

c) I lisa vorm S.03.01.01, milles esitatakse üldteave bilansiväliste
kirjete kohta, järgides II lisa punktis S.03.01 esitatud juhiseid;

d) I lisa vorm S.03.02.01, milles esitatakse saadud bilansiväliste piira
mata garantiide loetelu, järgides II lisa punktis S.03.02 esitatud
juhiseid;

e) I lisa vorm S.03.03.01, milles esitatakse antud bilansiväliste piira
mata garantiide loetelu, järgides II lisa punktis S.03.03 esitatud
juhiseid;

f) I lisa vorm S.04.01.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave tegevuse kohta
riikide kaupa (sealhulgas EMP ja EMP-välised riigid), rakendades
ettevõtja finantsaruannetes kasutatud hindamis- ja kajastamispõhi
mõtteid ning järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.04.01
esitatud juhiseid;

g) I lisa vorm S.04.02.01, milles esitatakse teave direktiivi
2009/138/EÜ I lisa A osa liigi 10 kohta, välja arvatud vedaja
vastutus, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.04.02 esitatud
juhiseid;
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h) I lisa vorm S.05.01.01, milles esitatakse teave kindlustusmaksete,
nõuete ja kulude kohta delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
määratletud iga äriliini puhul, rakendades ettevõtja finantsaruannetes
kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid ning järgides käesole
va määruse II lisa punktis S.05.01 esitatud juhiseid;

i) I lisa vorm S.05.02.01, milles esitatakse teave kindlustusmaksete,
nõuete ja kulude kohta riikide kaupa, kohaldades kindlustus- või
edasikindlustusandja finantsaruannetes kasutatud hindamis- ja kajas
tamispõhimõtteid, järgides II lisa punktis S.05.02 esitatud juhiseid;

Artikkel 10
Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete
aastaaruannete vormid – investeeringuid käsitlev teave
Nagu osutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1
punktis d, esitavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, v.a juhul, kui
nad on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 35 lõikele 7 konkreetse
vormi esitamisest vabastatud, järgmised vormid:

a) kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad on vastavalt direktiivi
2009/138/EÜ artikli 35 lõikele 7 vabastatud teabe iga-aastasest esita
misest vormis S.06.02.01 või S.08.01.01, käesoleva määruse I lisa
vorm S.06.01.01, milles esitatakse kokkuvõtlik teave varade kohta,
järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.06.01 esitatud juhiseid;

b) kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad on vastavalt direktiivi
2009/138/EÜ artikli 35 lõikele 6 vabastatud vormi S.06.02.01 esita
misest seoses viimase kvartaliga, käesoleva määruse I lisa vorm
S.06.02.01, milles esitatakse varade loetelu kirjete kaupa, järgides
käesoleva määruse II lisa punktis S.06.02 esitatud juhiseid ning
kasutades käesoleva määruse V lisaga kehtestatud ja VI lisas määrat
letud täiendavat tunnuskoodi;

c) kui kindlustus- või edasikindlustusandja on vastavalt direktiivi
2009/138/EÜ artikli 35 lõikele 6 vabastatud vormi S.06.03.01 esita
misest seoses viimase kvartaliga, või kui ta ei ole seda esitanud,
kuna ettevõtja hoitud ühiste investeeringute osakaal koguinvesteerin
gutes ületab 30 %, nagu osutatud käesoleva määruse artikli 6 lõike 1
punktis f, käesoleva määruse I lisa vorm S.06.03.01, milles esitatakse
teave ettevõtjate hoitud kõigi ühiste investeeringute arvessevõtmise
kohta, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.06.03 esitatud
juhiseid;
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d) kui struktureeritud toodete (nende varade summa, mis on liigitatud V
lisas määratletud varaklassidesse 5 ja 6) väärtus ületab 5 % vormi
S.02.01.01 lahtrites C0010/R0070 ja C0010/R0220 esitatud investee
ringute kogusummast, I lisa vorm S.07.01.01, milles esitatakse struk
tureeritud toodete loetelu kirjete kaupa, järgides II lisa punktis
S.07.01 esitatud juhiseid;

e) kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad on vastavalt direktiivi
2009/138/EÜ artikli 35 lõikele 6 vabastatud vormi S.08.01.01 esita
misest seoses viimase kvartaliga, käesoleva määruse I lisa vorm
S.08.01.01, milles esitatakse tuletisinstrumentide suhtes olevate
avatud positsioonide loetelu kirjete kaupa, järgides käesoleva
määruse II lisa punktis S.08.01 esitatud juhiseid ning kasutades käes
oleva määruse V lisaga kehtestatud ja VI lisas määratletud täiendavat
tunnuskoodi;

f) kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad on vastavalt direktiivi
2009/138/EÜ artikli 35 lõikele 6 vabastatud vormi S.08.02.01 esita
misest seoses viimase kvartaliga, käesoleva määruse I lisa vorm
S.08.02.01, milles esitatakse tuletisinstrumentide suhtes aruande
perioodil suletud positsioonide loetelu kirjete kaupa, järgides käes
oleva määruse II lisa punktis S.08.02 esitatud juhiseid ning kasutades
käesoleva määruse V lisaga kehtestatud ja VI lisas määratletud täien
davat tunnuskoodi;

g) I lisa vorm S.09.01.01, milles esitatakse IV lisas määratletud varak
lasside kaupa teave perioodi tulu, kasumi ja kahjumi kohta, järgides
II lisa punktis S.09.01 esitatud juhiseid;

h) kui nii bilansilise kui ka bilansivälise sellise väärtpaberitest alusvara
väärtus, mida laenuks andmise ja repolepingud hõlmavad, moodustab
lepingute puhul, mille lõpptähtaeg on aruandekuupäevast hiljem, üle
5 % vormi S.02.01.01 lahtrites C0010/R0070 ja C0010/R0220 kajas
tatud koguinvesteeringutest, I lisa vorm S.10.01.01, milles esitatakse
väärtpaberite laenuks andmise ja repolepingute loetelu bilansiliste ja
bilansiväliste kirjete kaupa, järgides II lisa punktis S.10.01 esitatud
juhiseid;

i) I lisa vorm S.11.01.01, milles esitatakse tagatisena hoitavate selliste
varade loetelu kirjete kaupa, mis koosnevad tagatisena hoitavatest
igat liiki bilansivälistest varaklassidest, järgides II lisa punktis
S.11.01 esitatud juhiseid.
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Artikkel 11
Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete
aastaaruannete vormid – tehnilisi eraldisi käsitlev teave
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igal aastal delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe,
kasutades järgmisi vorme:

a) I lisa vorm S.12.01.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave elukindlustuse ja
SLT tervisekindlustuse tehniliste eraldiste kohta, järgides II lisa
punktis S.12.01 esitatud juhiseid;

b) I lisa vorm S.12.02.01, milles esitatakse teave elukindlustuse ja SLT
tervisekindlustuse tehniliste eraldiste kohta riikide kaupa, järgides II
lisa punktis S.12.02 esitatud juhiseid;

c) I lisa vorm S.13.01.01, milles esitatakse teave elukindlustuse raha
voogude parima hinnangu prognooside kohta, järgides II lisa punktis
S.13.01 esitatud juhiseid;

d) I lisa vorm S.14.01.01, milles esitatakse teave kindlustus- või edasi
kindlustusandja sõlmitud elukindlustuslepingutest (sealhulgas
elukindlustuse ja selle edasikindlustuslepingud ning kahjukindlustus
lepingutest tulenevad annuiteedid) tulenevate kohustuste analüüsi
kohta toodete ja homogeensete riskigruppide kaupa, järgides II
lisa punktis S.14.01 esitatud juhiseid;

e) I lisa vorm S.15.01.01, milles esitatakse teave muutuvate annuitee
tide garantiide kirjelduse kohta kindlustus- või edasikindlustusandja
emiteeritud toodete kaupa, järgides II lisa punktis S.15.01 esitatud
juhiseid;

f) I lisa vorm S.15.02.01, milles esitatakse teave muutuvate annuitee
tide garantiide riskimaanduse kohta toodete kaupa, mille kindlustusvõi edasikindlustusandja on emiteerinud otsekindlustustegevuse
alusel, järgides II lisa punktis S.15.02 esitatud juhiseid;

g) I lisa vorm S.16.01.01, milles esitatakse teave annuiteetide kohta,
mis tulenevad kahjukindluslepingutest tulenevatest kohustustest,
mille kindlustus- või edasikindlustusandja on emiteerinud otsekind
lustustegevuse alusel, millest annuiteedid tulenevad, seoses
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud kõikide äriliinidega,
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ning lisaks valuutade kaupa, järgides II lisa punktis S.16.01 esitatud
juhiseid; teave esitatakse valuutade kaupa, kui ühe kahjukindlustuse
äriliini annuiteedinõuete eraldiste parim hinnang (diskonteeritult)
moodustab üle 3 % kõigi annuiteedinõuete eraldiste parima
hinnangu kogusummast, kasutades järgmist jaotust:

i) summad aruandlusvaluuta puhul;

ii) summad mis tahes valuuta puhul, mis moodustab üle 25 % selle
kahjukindlustuse äriliini annuiteedinõuete eraldiste parimast
hinnangust (diskonteeritult) algses valuutas;

iii) summad mis tahes valuuta puhul, mis moodustab alla 25 %
selle kahjukindlustuse äriliini annuiteedinõuete eraldiste pari
mast hinnangust (diskonteeritult) algses valuutas, kuid mis on
üle 5 % kõigi annuiteedinõuete eraldiste parima hinnangu
kogusummast;

h) I lisa vorm S.17.01.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud äriliinide puhul teave kahjukindlustuse
tehniliste eraldiste kohta, järgides käesoleva määruse II lisa punktis
S.17.01 esitatud juhiseid;

i) I lisa vorm S.17.02.01, milles esitatakse teave otsekindlustusega
seotud kahjukindlustuse tehniliste eraldiste kohta riikide kaupa,
järgides II lisa punktis S.17.02 esitatud juhiseid;

j) I lisa vorm S.18.01.01, milles esitatakse teave tulevaste rahavoogude
prognooside kohta, mis tuginevad kahjukindlustuse valdkonna pari
male hinnangule, järgides II lisa punktis S.18.01 esitatud juhiseid;

k) I lisa vorm S.19.01.01, milles esitatakse kogu kahjukindlustustege
vuse puhul delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud
äriliinide kaupa teave kahjukindlustuslepingutest tulenevate nõuete
kohta nn arengukolmnurga vormis, ning lisaks valuutade kaupa,
järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.19.01 esitatud juhiseid;
teave esitatakse valuutade kaupa üksnes juhul, kui ühe kahjukind
lustuse äriliini parima hinnangu brutokoguväärtus moodustab üle
3 % nõuete eraldiste parima hinnangu brutokogusummast, kasutades
järgmist jaotust:

i) summad aruandlusvaluuta puhul;

ii) summad mis tahes valuuta puhul, mis moodustab üle 25 %
kahjukindlustuse selle äriliini nõuete eraldiste parima hinnangu
brutoväärtusest algses valuutas;
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iii) summad mis tahes valuuta puhul, mis moodustab alla 25 %
kahjukindlustuse selle äriliini nõuete eraldiste parima hinnangu
brutoväärtusest algses valuutas, kuid üle 5 % nõuete eraldiste
parima hinnangu brutokogusummast algses valuutas;

l) I lisa vorm S.20.01.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave majandusaasta
lõpus toimunud nõuete jaotuse muutumise kohta, järgides käesoleva
määruse II lisa punktis S.20.01 esitatud juhiseid;

m) I lisa vorm S.21.01.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave kahjukindlustuse
kahju tõenäosusjaotuse riskiprofiili kohta, järgides käesoleva
määruse II lisa punktis S.21.01 esitatud juhiseid;

n) I lisa vorm S.21.02.01, milles esitatakse teave kahjukindlustuse
kindlustusriski kohta, järgides II lisa punktis S.21.02 esitatud
juhiseid;

o) I lisa vorm S.21.03.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave kahjukindlustuse
kindlustusriski kohta kindlustatud summade kaupa, järgides käesole
va määruse II lisa punktis S.21.03 esitatud juhiseid.

Artikkel 12
Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete
aastaaruannete vormid – pikaajalisi garantiisid käsitlev teave
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igal aastal delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe,
kasutades järgmisi vorme:

a) I lisa vorm S.22.01.01, milles esitatakse teave pikaajaliste garantiide
ja üleminekumeetmete mõju kohta, järgides II lisa punktis S.22.01
esitatud juhiseid;

b) I lisa vorm S.22.04.01, milles esitatakse teave intressimäärade arvu
tamisega seotud üleminekumeetme kohta, järgides II lisa punktis
S.22.04 esitatud juhiseid;

c) I lisa vorm S.22.05.01, milles esitatakse teave tehniliste eraldistega
seotud üleminekumeetme kohta, järgides II lisa punktis S.22.05
esitatud juhiseid;
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d) I lisa vorm S.22.06.01, milles esitatakse teave parima hinnangu
kohta, rakendades volatiilsusega kohandust, riikide ja valuutade
kaupa, järgides II lisa punktis S.22.06 esitatud juhiseid;

Artikkel 13
Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete
aastaaruannete vormid – omavahendeid ja osalusi käsitlev teave
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igal aastal delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe,
kasutades järgmisi vorme:

a) I lisa vorm S.23.01.01, milles esitatakse teave omavahendite kohta,
järgides II lisa punktis S.23.01 esitatud juhiseid;

b) I lisa vorm S.23.02.01, milles esitatakse üksikasjalik teave omava
hendite kohta tasemete kaupa, järgides II lisa punktis S.23.02
esitatud juhiseid;

c) I lisa vorm S.23.03.01, milles esitatakse teave omavahendite aastase
muutuse kohta, järgides II lisa punktis S.23.03 esitatud juhiseid;

d) I lisa vorm S.23.04.01, milles esitatakse omavahendite kirjete loetelu,
järgides II lisa punktis S.23.04 esitatud juhiseid;

e) I lisa vorm S.24.01.01, milles esitatakse teave kindlustus- või edasi
kindlustusandja hoitavate osaluste kohta ja antakse ülevaade omava
henditest mahaarvamise arvutamise kohta seoses osalustega finantsja krediidiasutustes, järgides II lisa punktis S.24.01 esitatud juhiseid;

Artikkel 14
Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete
aastaaruannete vormid – solventsuskapitalinõuet käsitlev teave
1.
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igal aastal delegee
ritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe,
kasutades järgmisi vorme:

a) kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab solventsuskapitali
nõude arvutamiseks standardvalemit, I lisa vorm S.25.01.01, milles
esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides II lisa punktis S.25.01
esitatud juhiseid;
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b) kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab solventsuskapitali
nõude arvutamiseks standardvalemit ja osalist sisemudelit, I lisa
vorm S.25.02.01, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides
II lisa punktis S.25.02 esitatud juhiseid;

c) kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab solventsuskapitali
nõude arvutamiseks täielikku sisemudelit, I lisa vorm S.25.03.01,
milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides II lisa punktis
S.25.03 esitatud juhiseid;

d) I lisa vorm S.26.01.01, milles esitatakse teave tururiski kohta,
järgides II lisa punktis S.26.01 esitatud juhiseid;

e) I lisa vorm S.26.02.01, milles esitatakse teave vastaspoole maksevii
vituse riski kohta, järgides II lisa punktis S.26.02 esitatud juhiseid;

f) I lisa vorm S.26.03.01, milles esitatakse teave elukindlustuse kind
lustusriski kohta, järgides II lisa punktis S.26.03 esitatud juhiseid;

g) I lisa vorm S.26.04.01, milles esitatakse teave tervisekindlustusriski
kohta, järgides II lisa punktis S.26.04 esitatud juhiseid;

h) I lisa vorm S.26.05.01, milles esitatakse teave kahjukindlustuse kind
lustusriski kohta, järgides II lisa punktis S.26.05 esitatud juhiseid;

i) I lisa vorm S.26.06.01, milles esitatakse teave operatsiooniriski
kohta, järgides II lisa punktis S.26.06 esitatud juhiseid;

j) I lisa vorm S.26.07.01, milles esitatakse teave solventsuskapitali
nõude arvutamisel kasutatud lihtsustuste kohta, järgides II lisa
punktis S.26.07 esitatud juhiseid;

k) I lisa vorm S.27.01.01, milles esitatakse teave kahjukindlustuse
katastroofiriski kohta, järgides II lisa punktis S.27.01 esitatud
juhiseid.

2.
Eraldatud vahendite kogumite või kattuvusega kohandamise port
fellide olemasolu korral lõike 1 punktides d–k osutatud vorme ei esitata
üksuse kohta tervikuna.
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3.
Kui kasutatakse osalist sisemudelit, esitatakse lõike 1 punktides
d–k osutatud vormid üksnes seoses standardvalemiga hõlmatud riski
dega, v.a juhul, kui artikli 19 alusel ei ole otsustatud teisiti.

4.
Kui kasutatakse täielikku sisemudelit, lõike 1 punktides d–k
osutatud vorme ei esitata.

Artikkel 15
Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete
aastaaruannete vormid – miinimumkapitalinõuet käsitlev teave
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igal aastal delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe,
kasutades järgmisi vorme:

a) kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad tegelevad üksnes elukindlus
tuse või selle edasikindlustuse või üksnes kahjukindlustuse või selle
edasikindlustusega, I lisa vorm S.28.01.01, milles esitatakse miini
mumkapitalinõue, järgides II lisa punktis S.28.01 esitatud juhiseid;

b) kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad tegelevad nii elu- kui ka
kahjukindlustustegevusega, I lisa vorm S.28.02.01, milles esitatakse
miinimumkapitalinõue, järgides II lisa punktis S.28.02 esitatud
juhiseid.

Artikkel 16
Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete
aastaaruannete vormid – variatsioonianalüüsi käsitlev teave
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igal aastal delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe,
kasutades järgmisi vorme:

a) I lisa vorm S.29.01.01, milles esitatakse teave sellise variatsiooni
kohta, kuivõrd varad ületavad aruandeaasta jooksul kohustisi,
esitades kokkuvõtte selle variatsiooni peamiste allikate kohta,
järgides II lisa punktis S.29.01 esitatud juhiseid;

b) I lisa vorm S.29.02.01, milles esitatakse teave sellise variatsiooni
selle osa kohta, mis on seletatav investeeringute ja finantskohustis
tega, järgides II lisa punktis S.29.02 esitatud juhiseid;
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c) I lisa vormid S.29.03.01 ja S.29.04.01, milles esitatakse teave sellise
variatsiooni selle osa kohta, mis on seletatav tehniliste eraldistega,
järgides II lisa punktides S.29.03 ja S29.04 esitatud juhiseid.

Artikkel 17
Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete
aastaaruannete vormid – edasikindlustust ja eriotstarbelisi
varakogumeid käsitlev teave
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad igal aastal delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktis d osutatud teabe,
kasutades järgmisi vorme:

a) I lisa vorm S.30.01.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave fakultatiivse kind
lustuskaitse kohta järgmisel aruandesaastal, hõlmates teavet kümne
kõige olulisema riski kohta edasikindlustatud riskipositsioonide osas,
mille puhul on kasutatud fakultatiivset edasikindlustust, järgides
käesoleva määruse II lisa punktis S.30.01 esitatud juhiseid;

b) I lisa vorm S.30.02.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave edasikindlustaja
osa kohta fakultatiivses kindlustuskaitses järgmisel aruandeaastal,
hõlmates teavet kümne kõige olulisema riski kohta edasikindlustatud
riskipositsioonide osas, järgides käesoleva määruse II lisa punktis
S.30.02 esitatud juhiseid;

c) I lisa vorm S.30.03.01, milles esitatakse teave järgmisel aruan
deaastal lõppeva edasikindlustusprogrammi kohta, hõlmates prog
noositavat teavet edasikindlustuslepingute kohta, mille kehtivusaeg
hõlmab järgmist aruandeaastat või kattub sellega, järgides II lisa
punktis S.30.03 esitatud juhiseid;

d) I lisa vorm S.30.04.01, milles esitatakse teave järgmisel aruan
deaastal lõppeva edasikindlustusprogrammi kohta, hõlmates prog
noositavat teavet edasikindlustuslepingute kohta, mille kehtivusaeg
hõlmab järgmist aruandeaastat või kattub sellega, järgides II lisa
punktis S.30.04 esitatud juhiseid;

e) I lisa vorm S.31.01.01, milles esitatakse teave edasikindlustajate osa
kohta, järgides II lisa punktis S.31.01 esitatud juhiseid;
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f) I lisa vorm S.31.02.01, milles esitatakse teave eriotstarbeliste vara
kogumite kohta sellise kindlustus- või edasikindlustusandja seisuko
hast, kes kannab riski üle eriotstarbelistele varakogumitele, järgides
II lisa punktis S.31.02 esitatud juhiseid.

Artikkel 18
Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete
aastaaruannete vormid – eraldatud vahendite kogumeid, olulisi
kattuvusega kohandamise portfelle ning ülejäänud osa käsitlev
teave
1.
Nagu osutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike
1 punktis d, esitavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad igal aastal
seoses iga olulise eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohandamise
portfelli ja ülejäänud osaga järgmise teabe, kasutades järgmisi vorme:

a) I lisa vorm SR.01.01.01, milles täpsustatakse teabe sisu, järgides II
lisa punktis S.01.01 esitatud juhiseid;

b) iga olulise eraldatud vahendite kogumi ja ülejäänud osa kohta I lisa
vorm SR.02.01.01, milles esitatakse teave bilansi kohta, kasutades
nii direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohast hindamist kui ka hinda
mist ettevõtja finantsaruannete alusel, järgides käesoleva määruse II
lisa punktis S.02.01 esitatud juhiseid;

c) I lisa vorm SR.12.01.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave elukindlustuse ja
SLT tervisekindlustuse tehniliste eraldiste kohta, järgides II lisa
punktis S.12.01 esitatud juhiseid;

d) I lisa vorm SR.17.01.01, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave kahjukindlustuse
tehniliste eraldiste kohta, järgides II lisa punktis S.17.01 esitatud
juhiseid;

e) I lisa vorm SR.22.02.01, milles esitatakse teave tulevaste rahavoo
gude prognooside kohta parima hinnangu arvutamise puhul oluliste
kattuvusega kohandamise portfellide kaupa, järgides II lisa punktis
S.22.02 esitatud juhiseid;

f) I lisa vorm SR.22.03.01, milles esitatakse teave kattuvusega kohan
damise portfellide kohta oluliste kattuvusega kohandamise portfel
lide kaupa, järgides II lisa punktis S.22.03 esitatud juhiseid;
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g) kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab solventsuskapitali
nõude arvutamiseks standardvalemit, I lisa vorm SR.25.01.01, milles
esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides II lisa punktis S.25.01
esitatud juhiseid;

h) kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab solventsuskapitali
nõude arvutamiseks standardvalemit ja osalist sisemudelit, I lisa
vorm SR.25.02.01, milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides
II lisa punktis S.25.02 esitatud juhiseid;

i) kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab solventsuskapitali
nõude arvutamiseks täielikku sisemudelit, I lisa vorm SR.25.03.01,
milles esitatakse solventsuskapitalinõue, järgides II lisa punktis
S.25.03 esitatud juhiseid;

j) I lisa vorm SR.26.01.01, milles esitatakse teave tururiski kohta,
järgides II lisa punktis S.26.01 esitatud juhiseid;

k) I lisa vorm SR.26.02.01, milles esitatakse teave vastaspoole makse
viivituse riski kohta, järgides II lisa punktis S.26.02 esitatud
juhiseid;

l) I lisa vorm SR.26.03.01, milles esitatakse teave elukindlustuse kind
lustusriski kohta, järgides II lisa punktis S.26.03 esitatud juhiseid;

m) I lisa vorm SR.26.04.01, milles esitatakse teave tervisekindlustus
riski kohta, järgides II lisa punktis S.26.04 esitatud juhiseid;

n) I lisa vorm SR.26.05.01, milles esitatakse teave kahjukindlustuse
kindlustusriski kohta, järgides II lisa punktis S.26.05 esitatud
juhiseid;

o) I lisa vorm SR.26.06.01, milles esitatakse teave operatsiooniriski
kohta, järgides II lisa punktis S.26.06 esitatud juhiseid;

p) I lisa vorm SR.26.07.01, milles esitatakse teave solventsuskapitali
nõude arvutamisel kasutatud lihtsustuste kohta, järgides II lisa
punktis S.26.07 esitatud juhiseid;

q) I lisa vorm SR.27.01.01, milles esitatakse teave kahjukindlustuse
katastroofiriski kohta, järgides II lisa punktis S.27.01 esitatud
juhiseid.

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 19
▼B
2.
Kui kasutatakse osalist sisemudelit, esitatakse punktides j–q
osutatud vormid üksnes seoses standardvalemiga hõlmatud riskidega,
v.a juhul, kui artikli 19 alusel ei ole otsustatud teisiti.

3.
Kui kasutatakse täielikku sisemudelit, punktides j–q osutatud
vorme ei esitata.

Artikkel 19
Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete
aastaaruannete vormid – sisemudeli kasutajaid käsitlev teave
Kindlustus-ja edasikindlustusandjad, kes arvutavad solventsuskapitali
nõude, kasutades heakskiidetud osalist või täielikku sisemudelit, peavad
oma järelevalveasutusega leppima kokku vormides, mis tuleb igal aastal
seoses solventsuskapitalinõudega esitada.

Artikkel 20
Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete
aastaaruannete vormid – grupisiseseid tehinguid käsitlev teave
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kelle emaettevõtja on segakindlus
tusvaldusettevõtja ja kes ei kuulu gruppi, nagu osutatud direktiivi
2009/138/EÜ artikli 213 lõike 2 punktides a, b ja c, esitavad igal aastal
teabe vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 245 lõike 2 teisele lõigule
koostoimes artikliga 265, kasutades järgimisi vorme:

a) I lisa vorm S.36.01.01, milles esitatakse teave oluliste grupisiseste
tehingute kohta, mis hõlmavad omakapitali tüüpi tehinguid, võlga ja
vara üleandmist, järgides II lisa punktis S.36.01 esitatud juhiseid;

b) I lisa vorm S.36.02.01, milles esitatakse teave tuletisinstrumentidega
tehtud oluliste grupisiseste tehingute kohta, sealhulgas mis tahes
tuletisinstrumente toetavad garantiid, järgides II lisa punktis
S.36.02 esitatud juhiseid;

c) I lisa vorm S.36.03.01, milles esitatakse teave edasikindlustuse
oluliste grupisiseste tehingute kohta, järgides II lisa punktis
S.36.03 esitatud juhiseid;

d) I lisa vorm S.36.04.01, milles esitatakse teave oluliste grupisiseste
tehingute kohta seoses sisemise kulude jagamise, tingimuslike kohus
tiste (muud kui tuletisinstrumendid) ning bilansiväliste kirjete ja
muud liiki grupisiseste tehingutega, järgides II lisa punktis S.36.04
esitatud juhiseid.
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Artikkel 21
Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate kvantitatiivsete
aruannete vormid – grupisiseseid tehinguid käsitlev teave
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kelle emaettevõtja on segakindlus
tusvaldusettevõtja ja kes ei kuulu gruppi, nagu osutatud direktiivi
2009/138/EÜ artikli 213 lõike 2 punktides a, b ja c, esitavad väga
olulised grupisisesed tehingud vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 245
lõike 2 teisele lõigule koostoimes artikliga 265, ja grupisisesed tehingud,
mis esitatakse mis tahes asjaolude korral, vastavalt sama direktiivi
artikli 245 lõikele 3 koostoimes artikliga 265 esimesel võimalusel, kasu
tades käesoleva määruse I lisa vormidest S.36.01.01–S.36.04.01 asjako
hast vormi, järgides käesoleva määruse II lisa punktides
S.36.01–S.36.04 esitatud juhiseid.

III PEATÜKK
GRUPPIDE KVANTITATIIVSE ARUANDLUSE VORMID

Artikkel 22
Gruppide kvantitatiivse aruandluse vormid esmateabe esitamiseks
1.
Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustus
valdusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad teabe vastavalt
delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 314 lõike 1 punktidele a ja
c koostoimes artikli 375 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme:

a) I lisa vorm S.01.01.06, milles täpsustatakse teabe sisu, järgides III
lisa punktis S.01.01 esitatud juhiseid;

b) I lisa vorm S.01.02.04, milles täpsustatakse grupi põhiteavet ja
aruandluse sisu üldiselt, järgides III lisa punktis S.01.02 esitatud
juhiseid;

c) I lisa vorm S.01.03.04, milles esitatakse põhiteave eraldatud vahen
dite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kohta, järgides
III lisa punktis S.01.03 esitatud juhiseid;

d) I lisa vorm S.02.01.02, milles esitatakse teave bilansi kohta, järgides
III lisa punktis S.02.01 esitatud juhiseid;

e) I lisa vorm S.23.01.04, milles esitatakse teave omavahendite kohta,
järgides III lisa punktis S.23.01 esitatud juhiseid;
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f) kui grupp kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardva
lemit, I lisa vorm S.25.01.04, milles esitatakse solventsuskapitali
nõue, järgides III lisa punktis S.25.01 esitatud juhiseid;

g) kui grupp kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardva
lemit ja osalist sisemudelit, I lisa vorm S.25.02.04, milles esitatakse
solventsuskapitalinõue, järgides III lisa punktis S.25.02 esitatud
juhiseid;

h) kui grupp kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks täielikku
sisemudelit, I lisa vorm S.25.03.04, milles esitatakse solventsuskapi
talinõue, järgides III lisa punktis S.25.03 esitatud juhiseid;

i) I lisa vorm S.32.01.04, milles esitatakse teave gruppi kuuluvate
kindlustus- ja edasikindlustusandjate kohta, järgides III lisa punktis
S.32.01 esitatud juhiseid;

j) I lisa vorm S.33.01.04, milles esitatakse teave gruppi kuuluvate
kindlustus- ja edasikindlustusandjate suhtes kehtivate nõuete kohta,
järgides III lisa punktis S.33.01 esitatud juhiseid;

k) I lisa vorm S.34.01.04, milles esitatakse teave muude reguleeritud ja
reguleerimata finantsettevõtjate kohta, sealhulgas kindlustusvalduset
tevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, järgides III lisa punktis
S.34.01 esitatud juhiseid.

2.
Lõike 1 punktides c, d, f, g ja h osutatud vormid esitavad ainult
osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldu
settevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes kasutavad grupi solvent
suse arvutamiseks direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1.
meetodit kas ainukesena või koos direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233
sätestatud 2. meetodiga.

Artikkel 23
Gruppide kvantitatiivsete kvartaliaruannete vormid
1.
Osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustus
valdusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad, välja arvatud
juhul, kui aruandluse ulatust või sagedust on direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 254 lõike 2 alusel piiratud, igas kvartalis teabe vastavalt delegee
ritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktile d koostoimes
artikli 372 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme:

a) I lisa vorm S.01.01.05, milles täpsustatakse teabe sisu, järgides III
lisa punktis S.01.01 esitatud juhiseid;
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b) I lisa vorm S.01.02.04, milles täpsustatakse grupi põhiteavet ja
aruandluse sisu üldiselt, järgides III lisa punktis S.01.02 esitatud
juhiseid;

c) kui grupi solventsuse arvutamiseks on kasutatud direktiivi
2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit kas ainukesena
või koos sama direktiivi artiklis 233 määratletud 2. meetodiga, esita
takse I lisa vorm S.02.01.02, milles esitatakse teave bilansi kohta,
kasutades direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohast hindamist,
järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.02.01 esitatud juhiseid;

d) I lisa vorm S.05.01.02, milles esitatakse teave kindlustusmaksete,
nõuete ja kulude kohta delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 I
lisas määratletud äriliinide kaupa, kasutades konsolideeritud finant
saruannetes kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid, järgides
III lisa punktis S.05.01 esitatud juhiseid;

e) I lisa vorm S.06.02.04, milles esitatakse varade loetelu kirjete kaupa,
järgides III lisa punktis S.06.02 esitatud juhiseid ning kasutades V
lisaga kehtestatud ja VI lisas määratletud täiendavat tunnuskoodi;

f) kui grupi hoitud ühiste investeeringute osakaal koguinvesteeringutest
ületab 30 %, I lisa vorm S.06.03.04, milles esitatakse teave grupi
hoitud kõigi ühiste investeeringute arvessevõtmise kohta, järgides III
lisa punktis S.06.03 esitatud juhiseid;

g) I lisa vorm S.08.01.04, milles esitatakse tuletisinstrumentide suhtes
olevate avatud positsioonide loetelu kirjete kaupa, järgides III lisa
punktis S.08.01 esitatud juhiseid ning kasutades V lisaga kehtestatud
ja VI lisas määratletud täiendavat tunnuskoodi;

h) I lisa vorm S.08.02.04, milles esitatakse tuletisinstrumentidega aruan
deperioodil tehtud tehingute loetelu kirjete kaupa, järgides III lisa
punktis S.08.02 esitatud juhiseid ning kasutades V lisaga kehtestatud
ja VI lisas määratletud täiendavat tunnuskoodi;

i) I lisa vorm S.23.01.04, milles esitatakse teave omavahendite kohta,
järgides III lisa punktis S.23.01 esitatud juhiseid.

2.
Lõike 1 punkti f kohaldamisel, kui grupi solventsuse arvutamisel on
kasutatud ainult direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit,
võrdub grupi hoitud ühiste investeeringute osakaal koguinvesteeringutes
vormi S.02.01.02 lahtrites C0010/R0180, C0010/R0220, C0010/R0090
esitatud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate summa jagatuna
vormi S.02.01.02 lahtrite C0010/R0070 ja C0010/RC0220 summaga. Kui
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grupi solventsuse arvutamisel kasutatakse 1. meetodit koos direktiivi
2009/138/EÜ artiklis 233 määratletud 2. meetodiga või ainukesena 2.
meetodit, arvutatakse osakaal vastavalt esimesele lausele ja seda kohanda
takse, et võtta arvesse kõigi vormi S.06.02.04 alla kuuluvate üksuste vaja
likke kirjeid.

Artikkel 24
Gruppide kvartaliaruannetes lubatud lihtsustused
Artikli 23 lõike 1 punktis c osutatud teabega seoses võivad kvartaalsed
mõõtmised tugineda hinnangutele ja hindamismeetoditele suuremal
määral kui aasta kohta esitatavate finantsandmete puhul. Kvartaliaruan
nete puhul määratakse mõõtmismenetlused kindlaks, et tagada saadava
teabe usaldusväärsus ja selle vastavus direktiivis 2009/138/EÜ sätestatud
nõuetele ning et esitatakse kogu teave, mis on andmete mõistmiseks
oluline.

Artikkel 25
Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – põhiteave ja
teabe sisu
Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldu
settevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad igal aastal teabe
vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 304 lõike 1
punktile d koostoimes artikli 372 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme:

a) I lisa vorm S.01.01.04, milles täpsustatakse teabe sisu, järgides III
lisa punktis S.01.01 esitatud juhiseid;

b) I lisa vorm S.01.02.04, milles täpsustatakse kindlustus- või edasi
kindlustusandja põhiteavet ja aruandluse sisu üldiselt, järgides III
lisa punktis S.01.02 esitatud juhiseid;

c) kui grupi solventsuse arvutamiseks on kasutatud direktiivi
2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit kas ainukesena
või koos kõnealuse direktiivi artiklis 233 määratletud 2. meetodiga,
esitatakse I lisa vorm S.01.03.04, milles esitatakse põhiteave eral
datud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide
kohta, järgides III lisa punktis S.01.03 esitatud juhiseid.
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Artikkel 26
Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – bilanss ja muu
üldteave
1.
Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustus
valdusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad igal aastal teabe
vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 304 lõike 1
punktile d koostoimes artikli 372 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme:

a) I lisa vorm S.02.01.01, milles esitatakse teave bilansi kohta, kasu
tades nii direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohast hindamist kui ka
hindamist konsolideeritud finantsaruannete alusel, järgides III lisa
punktis S.02.01 esitatud juhiseid;

b) I lisa vorm S.02.02.01, milles esitatakse teave varade ja kohustiste
kohta valuutade kaupa, järgides III lisa punktis S.02.02 esitatud
juhiseid;

c) I lisa vorm S.03.01.04, milles esitatakse üldteave bilansiväliste
kirjete kohta, järgides III lisa punktis S.03.01 esitatud juhiseid;

d) I lisa vorm S.03.02.04, milles esitatakse saadud bilansiväliste piira
mata garantiide loetelu, järgides III lisa punktis S.03.02 esitatud
juhiseid;

e) I lisa vorm S.03.03.04, milles esitatakse antud bilansiväliste piira
mata garantiide loetelu, järgides III lisa punktis S.03.03 esitatud
juhiseid;

f) I lisa vorm S.05.01.01, milles esitatakse teave kindlustusmaksete,
nõuete ja kulude kohta delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 I
lisas määratletud äriliinide kaupa, kohaldades konsolideeritud finant
saruannetes kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid, järgides
käesoleva määruse III lisa punktis S.05.01 esitatud juhiseid;

g) I lisa vorm S.05.02.01, milles esitatakse teave kindlustusmaksete,
nõuete ja kulude kohta riikide kaupa, kohaldades konsolideeritud
finantsaruannetes kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid,
järgides III lisa punktis S.05.02 esitatud juhiseid;

2.
Lõike 1 punktides a ja b osutatud vormid esitavad ainult osalust
omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusette
võtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes kasutavad grupi solventsuse
arvutamiseks direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1.
meetodit kas ainukesena või koos direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233
sätestatud 2. meetodiga.
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Artikkel 27
Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – investeeringuid
käsitlev teave
1.
Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustus
valdusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad teabe igal aastal,
v.a juhul, kui nad on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 254 lõike 2
kolmandale lõigule vabastatud teatava vormi esitamisest, vastavalt dele
geeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktidele a ja c
koostoimes artikli 372 lõikele 1, kasutades järgmisi vorme:

a) kui grupp on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 254 lõike 2
kolmandale lõigule vabastatud teabe iga-aastasest esitamisest vormis
S.06.02.04 või S.08.01.04, käesoleva määruse I lisa vorm
S.06.01.01, milles esitatakse varade loetelu kirjete kaupa, järgides
käesoleva määruse III lisa punktis S.06.01 esitatud juhiseid;

b) kui grupp on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 254 lõike 2
kolmandale lõigule seoses viimase kvartaliga vabastatud teabe esita
misest vormis S.06.02.04, käesoleva määruse I lisa vorm S.06.02.04,
milles esitatakse varade loetelu kirjete kaupa, järgides käesoleva
määruse III lisa punktis S.06.02 esitatud juhiseid;

c) kui grupp on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 254 lõikele 2
seoses viimase kvartaliga vabastatud vormi S.06.03.04 esitamisest,
või kui ta ei ole seda esitanud, kuna grupi hoitud ühiste investee
ringute osakaal koguinvesteeringutest ületab 30 %, nagu osutatud
käesoleva määruse artikli 23 lõike 1 punktis f, käesoleva määruse
I lisa vorm S.06.03.04, milles esitatakse teave ettevõtjate hoitud
kõigi ühiste investeeringute arvessevõtmise kohta, järgides käesoleva
määruse III lisa punktis S.06.03 esitatud juhiseid;

d) kui grupi hoitud struktureeritud toodete väärtus koguinvesteeringutest
ületab 5 %, I lisa vorm S.07.01.04, milles esitatakse teave struktu
reeritud toodete kohta kirjete kaupa, järgides III lisa punktis S.07.01
esitatud juhiseid;

e) kui grupp on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 254 lõike 2
teisele lõigule seoses viimase kvartaliga vabastatud teabe esitamisest
vormis S.08.01.04, käesoleva määruse I lisa vorm S.08.01.04, milles
esitatakse tuletisinstrumentide suhtes olevate avatud positsioonide
loetelu kirjete kaupa, järgides käesoleva määruse III lisa punktis
S.08.01 esitatud juhiseid;
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f) kui grupp on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 254 lõike 2
teisele lõigule seoses viimase kvartaliga vabastatud teabe esitamisest
vormis S.08.02.04, käesoleva määruse I lisa vorm S.08.02.04, milles
esitatakse tuletisinstrumentidega tehtud tehingute loetelu kirjete
kaupa, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.08.02 esitatud
juhiseid;

g) I lisa vorm S.09.01.04, milles esitatakse IV lisas määratletud varak
lasside kaupa teave perioodi tulu, kasumi ja kahjumi kohta, järgides
III lisa punktis S.09.01 esitatud juhiseid;

h) kui nii bilansilise kui ka bilansivälise sellise väärtpaberitest alusvara
väärtuse suhe, mida laenuks andmise ja repolepingud hõlmavad,
moodustab lepingute puhul, mille lõpptähtaeg on aruandekuupäevast
hiljem, üle 5 % koguinvesteeringutest, I lisa vorm S.10.01.04, milles
esitatakse väärtpaberite laenuks andmise ja repolepingute loetelu
bilansiliste ja bilansiväliste kirjete kaupa, järgides III lisa punktis
S.10.01 esitatud juhiseid;

i) I lisa vorm S.11.01.04, milles esitatakse tagatisena hoitavate selliste
varade loetelu kirjete kaupa, mis koosnevad tagatisena hoitavatest
igat liiki bilansivälistest varaklassidest, järgides III lisa punktis
S.11.01 esitatud juhiseid.

2.
Lõike 1 punkti d kohaldamisel, kui grupi solventsuse arvutamiseks
on kasutatud ainult direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1.
meetodit, võrdub grupi hoitud struktureeritud toodete väärtuse osakaal
koguinvesteeringutes käesoleva määruse IV lisas määratletud 5. ja 6.
varaklassi liigutatud varade summa jagatuna vormi S.02.01.01 lahtrite
C0010/R0070 ja C0010/RC0220 summaga. Kui grupi solventsuse arvu
tamisel kasutatakse 1. meetodit koos direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233
määratletud 2. meetodiga või ainukesena 2. meetodit, arvutatakse
osakaal vastavalt esimesele lausele ja seda kohandatakse, et võtta
arvesse kõigi vormi S.06.02.04 alla kuuluvate üksuste vajalikke kirjeid.

3.
Lõike 1 punkti h kohaldamisel, kui grupi solventsuse arvutamiseks
on kasutatud ainult direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1.
meetodit, võrdub osakaal nii bilansilise kui ka bilansivälise sellise väärt
paberitest alusvara summa, mida laenuks andmise ja repolepingud
hõlmavad lepingute puhul, mille lõpptähtaeg on aruandekuupäevast
hiljem, jagatuna vormi S.02.01.01 lahtrite C0010/R0070 ja
C0010/RC0220 summaga. Kui grupi solventsuse arvutamisel kasuta
takse 1. meetodit koos direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 määratletud
2. meetodiga või ainukesena 2. meetodit, arvutatakse osakaal vastavalt
esimesele lausele ja seda kohandatakse, et võtta arvesse kõigi vormi
S.06.02.04 alla kuuluvate üksuste vajalikke kirjeid.
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Artikkel 28
Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – muutuvaid
annuiteete käsitlev teave
Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldu
settevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad igal aastal teabe
vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 304 lõike 1
punktile d koostoimes artikli 372 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme:

a) I lisa vorm S.15.01.04, milles esitatakse teave muutuvate annuitee
tide garantiide kirjelduse kohta gruppi kuuluvate EMP-väliste
kindlustus- või edasikindlustusandjate poolt otsetegevuse alusel
emiteeritud toodete kaupa, järgides III lisa punktis S.15.01 esitatud
juhiseid;

b) I lisa vorm S.15.02.04, milles esitatakse teave muutuvate annuitee
tide garantiide riskimaanduse kohta gruppi kuuluvate EMP-väliste
kindlustus- ja edasikindlustusandjate poolt otsetegevuse alusel
emiteeritud toodete kaupa, järgides III lisa punktis S.15.02 esitatud
juhiseid.

Artikkel 29
Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – pikaajalisi
garantiisid käsitlev teave
Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldu
settevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad igal aastal teabe
vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 304 lõike 1
punktile d ja koostoimes artikli 372 lõikele 1, kasutades käesoleva
määruse I lisa vormi S.22.01.04, milles esitatakse teave pikaajaliste
garantiide ja üleminekumeetmete mõju kohta, järgides käesoleva
määruse III lisa punktis S.22.01 esitatud juhiseid.

Artikkel 30
Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – omavahendeid
käsitlev teave
1.
Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustus
valdusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad igal aastal teabe
vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 304 lõike 1
punktile d koostoimes artikli 372 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme:

a) I lisa vorm S.23.01.04, milles esitatakse teave omavahendite kohta,
järgides III lisa punktis S.23.01 esitatud juhiseid;
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b) I lisa vorm S.23.02.04, milles esitatakse üksikasjalik teave omava
hendite kohta tasemete kaupa, järgides III lisa punktis S.23.02
esitatud juhiseid;

c) I lisa vorm S.23.03.04, milles esitatakse teave omavahendite aastase
muutumise kohta, järgides III lisa punktis S.23.03 esitatud juhiseid;

d) I lisa vorm S.23.04.04, milles esitatakse omavahendite kirjete loetelu,
järgides III lisa punktis S.23.04 esitatud juhiseid.

2.
Lõike 1 punktides b ja c osutatud vormid esitavad ainult osalust
omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad
ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes kasutavad grupi solventsuse arvuta
miseks direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit kas
ainukesena või koos direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2.
meetodiga.

Artikkel 31
Gruppide

kvantitatiivsete
aastaaruannete
vormid
solventsuskapitalinõuet käsitlev teave

–

1.
Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustus
valdusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes grupi solventsuse
arvutamiseks kasutavad direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud
1. meetodit kas ainukesena või koos direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233
määratletud 2. meetodiga, esitavad igal aastal teabe vastavalt delegee
ritud määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktile d koostoimes
artikli 372 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme:

a) kui grupp kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardva
lemit, I lisa vorm S.25.01.04, milles esitatakse solventsuskapitali
nõue, järgides III lisa punktis S.25.01 esitatud juhiseid;

b) kui grupp kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardva
lemit ja osalist sisemudelit, I lisa vorm S.25.02.04, milles esitatakse
solventsuskapitalinõue, järgides III lisa punktis S.25.02 esitatud
juhiseid;

c) kui grupp kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks täielikku
sisemudelit, I lisa vorm S.25.03.04, milles esitatakse solventsuskapi
talinõue, järgides III lisa punktis S.25.03 esitatud juhiseid;

d) I lisa vorm S.26.01.04, milles esitatakse teave tururiski kohta,
järgides III lisa punktis S.26.01 esitatud juhiseid;
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e) I lisa vorm S.26.02.04, milles esitatakse teave vastaspoole maksevii
vituse riski kohta, järgides III lisa punktis S.26.02 esitatud juhiseid;

f) I lisa vorm S.26.03.04, milles esitatakse teave elukindlustuse kind
lustusriski kohta, järgides III lisa punktis S.26.03 esitatud juhiseid;

g) I lisa vorm S.26.04.04, milles esitatakse teave tervisekindlustusriski
kohta, järgides III lisa punktis S.26.04 esitatud juhiseid;

h) I lisa vorm S.26.05.04, milles esitatakse teave kahjukindlustuse kind
lustusriski kohta, järgides III lisa punktis S.26.05 esitatud juhiseid;

i) I lisa vorm S.26.06.04, milles esitatakse teave operatsiooniriski
kohta, järgides III lisa punktis S.26.06 esitatud juhiseid;

j) I lisa vorm S.26.07.04, milles esitatakse teave solventsuskapitali
nõude arvutamisel kasutatud lihtsustuste kohta, järgides III lisa
punktis S.26.07 esitatud juhiseid;

k) I lisa vorm S.27.01.04, milles esitatakse teave kahjukindlustuse
katastroofiriski kohta, järgides III lisa punktis S.27.01 esitatud
juhiseid.

2.
Eraldatud vahendite kogumite või kattuvusega kohandamise port
fellide olemasolu korral lõike 1 punktides d–k osutatud vorme ei esitata
grupi kohta tervikuna.

3.
Kui kasutatakse osalist sisemudelit, esitatakse lõike 1 punktides
d–k osutatud vormid üksnes seoses standardvalemiga hõlmatud riski
dega, v.a juhul, kui artikli 35 alusel ei ole otsustatud teisiti.

4.
Kui kasutatakse täielikku sisemudelit, lõike 1 punktides d–k
osutatud vorme ei esitata.

Artikkel 32
Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – edasikindlustust
ja eriotstarbelisi varakogumeid käsitlev teave
Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldu
settevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad igal aastal teabe
vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 304 lõike 1
punktile d koostoimes artikli 372 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme:

a) I lisa vorm S.31.01.04, milles esitatakse teave edasikindlustajate osa
kohta, järgides III lisa punktis S.31.01 esitatud juhiseid;
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b) I lisa vorm S.31.02.04, milles esitatakse teave eriotstarbeliste vara
kogumite kohta sellise kindlustus- või edasikindlustusandja seisuko
hast, kes kannab riski üle eriotstarbelistele varakogumitele, järgides
III lisa punktis S.31.02 esitatud juhiseid.

Artikkel 33
Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – gruppi käsitlev
teave
Osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldu
settevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad igal aastal teabe
vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 304 lõike 1
punktile d koostoimes artikli 372 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme:

a) I lisa vorm S.32.01.04, milles esitatakse teave gruppi kuuluvate
kindlustus- ja edasikindlustusandjate kohta, järgides III lisa punktis
S.32.01 esitatud juhiseid;

b) I lisa vorm S.33.01.04, milles esitatakse teave gruppi kuuluvate
kindlustus- ja edasikindlustusandjate suhtes kehtivate nõuete kohta,
järgides III lisa punktis S.33.01 esitatud juhiseid;

c) I lisa vorm S.34.01.04, milles esitatakse teave finantsettevõtjate
kohta, mis ei ole kindlustus- ja edasikindlustusandjad, ja delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 1 punkti 52 tähenduses finantstegevu
sega tegelevate reguleerimata ettevõtjate kohta, järgides III lisa
punktis S.34.01 esitatud juhiseid;

d) I lisa vorm S.35.01.04, milles esitatakse teave grupi ettevõtjate tehni
liste eraldiste kohta, järgides III lisa punktis S.35.01 esitatud
juhiseid;

e) I lisa vorm S.36.01.01, milles esitatakse teave oluliste grupisiseste
tehingute kohta, mis hõlmavad omakapitalitüüpi tehinguid, võlga ja
vara üleandmist, mis ületavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 245
lõike 3 kohaselt grupi järelevalveasutuse määratud piirmäära,
järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.36.01 esitatud juhiseid;

f) I lisa vorm S.36.02.01, milles esitatakse teave tuletisinstrumentidega
tehtud oluliste grupisiseste tehingute kohta, sealhulgas mis tahes
tuletisinstrumente toetavad garantiid, mis ületavad direktiivi
2009/138/EÜ artikli 245 lõike 3 kohaselt grupi järelevalveasutuse
määratud piirmäära, järgides käesoleva määruse III lisa punktis
S.36.02 esitatud juhiseid;
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g) I lisa vorm S.36.03.01, milles esitatakse teave edasikindlustuse
oluliste grupisiseste tehingute kohta, mis ületavad direktiivi
2009/138/EÜ artikli 245 lõike 3 kohaselt grupi järelevalveasutuse
poolt määratud piirmäära, järgides käesoleva määruse III lisa punktis
S.36.03 esitatud juhiseid;

h) I lisa vorm S.36.04.01, milles esitatakse teave oluliste grupisiseste
tehingute kohta seoses sisemise kulude jagamise, tingimuslike kohus
tiste (muud kui tuletisinstrumendid) ning bilansiväliste kirjete ja
muud liiki grupisiseste tehingutega, mis ületavad direktiivi
2009/138/EÜ artikli 245 lõike 3 kohaselt grupi järelevalveasutuse
määratud piirmäära, järgides III lisa punktis S.36.04 esitatud
juhiseid;

i) I lisa vorm S.37.01.04, milles esitatakse teave olulise riskikontsen
tratsiooni kohta, mis ületab direktiivi 2009/138/EÜ artikli 244 lõike
3 kohaselt grupi järelevalveasutuse määratud piirmäära, järgides
käesoleva määruse III lisa punktis S.37.01 esitatud juhiseid.

Artikkel 34
Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – eraldatud
vahendite kogumeid, olulisi kattuvusega kohandamise portfelle
ning ülejäänud osa käsitlev teave
1.
Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustus
valdusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes grupi solventsuse
arvutamiseks kasutavad direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud
1. meetodit kas ainukesena või koos sama direktiivi artiklis 233 määrat
letud 2. meetodiga, esitavad igal aastal teabe vastavalt delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 304 lõike 1 punktile d koostoimes
artikli 372 lõikega 1, kasutades järgmisi vorme kõigi oluliste eraldatud
vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide puhul seoses
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktide a ja c
kohaselt konsolideeritud osaga, aga ka seoses ülejäänud osaga:

a) I lisa vorm SR.01.01.04, milles täpsustatakse teabe sisu, järgides III
lisa punktis S.01.01 esitatud juhiseid;

b) kui grupp kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardva
lemit, I lisa vorm SR.25.01.01, milles esitatakse solventsuskapitali
nõue, järgides III lisa punktis S.25.01 esitatud juhiseid;
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c) kui grupp kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks standardva
lemit ja osalist sisemudelit, I lisa vorm SR.25.02.01, milles esitatakse
solventsuskapitalinõue, järgides III lisa punktis S.25.02 esitatud
juhiseid;

d) kui grupp kasutab solventsuskapitalinõude arvutamiseks täielikku
sisemudelit, I lisa vorm SR.25.03.01, milles esitatakse solventsuska
pitalinõue, järgides III lisa punktis S.25.03 esitatud juhiseid;

e) I lisa vorm SR.26.01.01, milles esitatakse teave tururiski kohta,
järgides III lisa punktis S.26.01 esitatud juhiseid;

f) I lisa vorm SR.26.02.01, milles esitatakse teave vastaspoole makse
viivituse riski kohta, järgides III lisa punktis S.26.02 esitatud
juhiseid;

g) I lisa vorm SR.26.03.01, milles esitatakse teave elukindlustuse kind
lustusriski kohta, järgides III lisa punktis S.26.03 esitatud juhiseid;

h) I lisa vorm SR.26.04.01, milles esitatakse teave tervisekindlustusriski
kohta, järgides III lisa punktis S.26.04 esitatud juhiseid;

i) I lisa vorm SR.26.05.01, milles esitatakse teave kahjukindlustuse
kindlustusriski kohta, järgides III lisa punktis S.26.05 esitatud
juhiseid;

j) I lisa vorm SR.26.06.01, milles esitatakse teave operatsiooniriski
kohta, järgides III lisa punktis S.26.06 esitatud juhiseid;

k) I lisa vorm SR.26.07.01, milles esitatakse teave solventsuskapitali
nõude arvutamisel kasutatud lihtsustuste kohta, järgides III lisa
punktis S.26.07 esitatud juhiseid;

l) I lisa vorm SR.27.01.01, milles esitatakse teave kahjukindlustuse
katastroofiriski kohta, järgides III lisa punktis S.27.01 esitatud
juhiseid.

2.
Kui kasutatakse osalist sisemudelit, esitatakse lõike 1 punktides
e–l osutatud vormid üksnes seoses standardvalemiga hõlmatud riski
dega, v.a juhul, kui artikli 35 alusel on otsustatud teisiti.

3.
Kui kasutatakse täielikku sisemudelit, lõike 1 punktides e–l
osutatud vorme ei esitata.
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4.
Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustus
valdusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes grupi solventsuse
arvutamiseks kasutavad direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud
1. meetodit kas ainukesena või koos sama direktiivi artiklis 233 määrat
letud 2. meetodiga, esitavad lisaks lõikes 1 osutatud vormides esitatud
teabele igal aastal bilanssi käsitleva teabe kõigi oluliste eraldatud vahen
dite kogumite puhul seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artikli 335 lõike 1 punktide a või c kohaselt konsolideeritud osaga,
aga ka seoses ülejäänud osaga vastavalt delegeeritud määruse (EL)
2015/35 artikli 304 lõike 1 punktile d koostoimes artikli 372 lõikega
1, kasutades käesoleva määruse I lisa vormi SR.02.01.01, järgides käes
oleva määruse III lisa punktis S.02.01 esitatud juhiseid.

Artikkel 35
Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – sisemudeli
kasutajaid käsitlev teave
Osalust omav kindlustus- või edasikindlustusandja, kindlustusvalduset
tevõtja ja segafinantsvaldusettevõtja, kes arvutab solventsuskapitali
nõude, kasutades heakskiidetud osalist või täielikku sisemudelit, peavad
oma järelevalveasutusega leppima kokku vormides, mis tuleb igal aastal
seoses solventsuskapitalinõudega esitada.

Artikkel 36
Gruppide kvantitatiivsete aastaaruannete vormid – grupisiseseid
tehinguid ja riskikontsentratsiooni käsitlev teave
Osalust omavad kindlustus- või edasikindlustusandjad, kindlustusvaldu
settevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad järgmise teabe:

a) direktiivi 2009/138/EÜ artikli 245 lõike 2 teises lõigus osutatud
olulised ja väga olulised grupisisesed tehingud ja sama direktiivi
artikli 245 lõikes 3 osutatud grupisisesed tehingud, mis esitatakse
mis tahes asjaolude korral, kasutades käesoleva määruse I lisa
vastavat vormi S.36.01.01, S.36.02.01 või S.36.03.01, järgides käes
oleva määruse III lisa punktides S.36.01–S.36.04 esitatud juhiseid;

b) direktiivi 2009/138/EÜ artikli 244 lõikes 2 osutatud olulised riski
kontsentratsioonid ja sama direktiivi artikli 244 lõikes 3 osutatud
riskikontsentratsioonid, mis esitatakse mis tahes asjaolude korral,
kasutades käesoleva määruse I lisa vormi S.37.01.04, järgides III
lisa punktis S.37.01 esitatud juhiseid.
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IV PEATÜKK
LÕPPSÄTTED

Artikkel 37
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas.
Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2016.
Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides
liikmesriikides.
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I LISA
S.01.01.01
Teabe sisu
Vormi kood

C0010

Vormi nimetus

S.01.02.01

Põhiteave – üldine

R0010

S.01.03.01

Põhiteave – Eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohanda
mise portfellid

R0020

S.02.01.01

Bilanss

R0030

S.02.02.01

Varad ja kohustised valuutade kaupa

R0040

S.03.01.01

Bilansivälised kirjed – üldine

R0060

S.03.02.01

Bilansivälised kirjed – kindlustus- või edasikindlustusandja saadud
piiramata garantiide loetelu

R0070

S.03.03.01

Bilansivälised kirjed – kindlustus- või edasikindlustusandja antud
piiramata garantiide loetelu

R0080

S.04.01.01

Tegevus riikide kaupa

R0090

S.04.02.01

Teave Solventsus II direktiivi I lisa A osa liigi 10 kohta, välja
arvatud vedaja vastutus

R0100

S.05.01.01

Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa

R0110

S.05.02.01

Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud riikide kaupa

R0120

S.06.01.01

Kokkuvõtlik teave varade kohta

R0130

S.06.02.01

Varade loetelu

R0140

S.06.03.01

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad – aluspositsioonide
arvessevõtmise meetod

R0150

S.07.01.01

Struktureeritud tooted

R0160

S.08.01.01

Avatud positsiooniga tuletisinstrumendid

R0170

S.08.02.01

Tehingud tuletisinstrumentidega

R0180

S.09.01.01

Perioodi tulu/kasum või kahjum

R0190

S.10.01.01

Väärtpaberite laenuks andmise ja repotehingud

R0200

S.11.01.01

Tagatisena hoitavad varad

R0210

S.12.01.01

Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised

R0220

S.12.02.01

Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised –
riikide kaupa

R0230

S.13.01.01

Tulevaste brutorahavoogude prognoos

R0240

S.14.01.01

Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste analüüs

R0250

S.15.01.01

Muutuvate annuiteetide garantiide kirjeldus

R0260
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Vormi kood

C0010

Vormi nimetus

S.15.02.01

Muutuvate annuiteetide garantiide riskide maandamine

R0270

S.16.01.01

Teave kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud
annuiteetide kohta

R0280

S.17.01.01

Kahjukindlustuse tehnilised eraldised

R0290

S.17.02.01

Kahjukindlustuse tehnilised eraldised – riikide kaupa

R0300

S.18.01.01

Tulevaste rahavoogude prognoos (parim hinnang – kahjukindlustus)

R0310

S.19.01.01

Kahjukindlustuslepingutest tulenevad nõuded

R0320

S.20.01.01

Tekkinud nõuete jaotuse muutus

R0330

S.21.01.01

Kahjumi jaotuse riskiprofiil

R0340

S.21.02.01

Kahjukindlustuse kindlustusriskid

R0350

S.21.03.01

Kahjukindlustuse kindlustusriskide jaotus – kindlustussummade
kaupa

R0360

S.22.01.01

Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju

R0370

S.22.04.01

Teave intressimäärade arvutamisega seotud üleminekumeetmete
kohta

R0380

S.22.05.01

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise üldine arvutamine

R0390

S.22.06.01

Parim hinnang, rakendades volatiilsusega kohandamist – riikide ja
valuutade kaupa

R0400

S.23.01.01

Omavahendid

R0410

S.23.02.01

Üksikasjalik teave omavahendite kohta tasemete kaupa

R0420

S.23.03.01

Omavahendite aastane muutus

R0430

S.23.04.01

Omavahendite kirjete loetelu

R0440

S.24.01.01

Omatavad osalused

R0450

S.25.01.01

Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate kindlustus- ja
edasikindlustusandjate puhul

R0460

S.25.02.01

Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit kasu
tavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

R0470

S.25.03.01

Solventsuskapitalinõue – täielikku sisemudelit kasutavate kindlustusja edasikindlustusandjate puhul

R0480

S.26.01.01

Solventsuskapitalinõue – tururisk

R0500

S.26.02.01

Solventsuskapitalinõue – vastaspoole makseviivituse risk

R0510

S.26.03.01

Solventsuskapitalinõue – elukindlustuse kindlustusrisk

R0520

S.26.04.01

Solventsuskapitalinõue – tervisekindlustusrisk

R0530
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▼B
Vormi kood

C0010

Vormi nimetus

S.26.05.01

Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse kindlustusrisk

R0540

S.26.06.01

Solventsuskapitalinõue – operatsioonirisk

R0550

S.26.07.01

Solventsuskapitalinõue – lihtsustused

R0560

S.27.01.01

Solventsuskapitalinõue – kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk

R0570

S.28.01.01

Miinimumkapitalinõue – üksnes elukindlustus või selle edasikind
lustus või üksnes kahjukindlustus või selle edasikindlustus

R0580

S.28.02.01

Miinimumkapitalinõue – nii elu- kui ka kahjukindlustustegevus

R0590

S.29.01.01

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

R0600

S.29.02.01

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi – seletatav investee
ringute ja finantskohustistega

R0610

S.29.03.01

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi – seletatav tehniliste
eraldistega

R0620

S.29.04.01

Üksikasjalik analüüs perioodide kaupa – tehnilised vood vs. tehni
lised eraldised

R0630

S.30.01.01

Fakultatiivne kindlustuskate kahju- ja elukindlustustegevuse puhul –
põhiandmed

R0640

S.30.02.01

Fakultatiivne kindlustuskate kahju- ja elukindlustustegevuse puhul –
osakaal

R0650

S.30.03.01

Lõppev edasikindlustusprogramm – põhiandmed

R0660

S.30.04.01

Lõppev edasikindlustusprogramm – osakaal

R0670

S.31.01.01

Edasikindlustajate osa (sealhulgas piiratud edasikindlustus ja eriots
tarbelised varakogumid)

R0680

S.31.02.01

Eriotstarbelised varakogumid

R0690

S.36.01.01

Grupisisesed tehingud – omakapitali tüüpi tehingud, võlg ja vara
üleandmine

R0740

S.36.02.01

Grupisisesed tehingud – tuletisinstrumendid

R0750

S.36.03.01

Grupisisesed tehingud – grupisisene edasikindlustus

R0760

S.36.04.01

Grupisisesed tehingud – kulude jagamine, tingimuslikud kohustised,
bilansivälised kirjed ja muud kirjed

R0770
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▼B
S.01.01.02
Teabe sisu
Vormi kood

C0010

Vormi nimetus

S.01.02.01

Põhiteave – üldine

R0010

S.02.01.02

Bilanss

R0030

S.05.01.02

Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa

R0110

S.06.02.01

Varade loetelu

R0140

S.06.03.01

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad – aluspositsioonide
arvessevõtmise meetod

R0150

S.08.01.01

Avatud positsiooniga tuletisinstrumendid

R0170

S.08.02.01

Tehingud tuletisinstrumentidega

R0180

S.12.01.02

Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised

R0220

S.17.01.02

Kahjukindlustuse tehnilised eraldised

R0290

S.23.01.01

Omavahendid

R0410

S.28.01.01

Miinimumkapitalinõue – üksnes elukindlustus või selle edasikind
lustus või üksnes kahjukindlustus või selle edasikindlustus

R0580

S.28.02.01

Miinimumkapitalinõue – nii elu- kui ka kahjukindlustustegevus

R0590

S.01.01.03
Teabe sisu
Vormi kood

C0010

Vormi nimetus

S.01.02.01

Põhiteave – üldine

R0010

S.01.03.01

Põhiteave – Eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohanda
mise portfellid

R0020

S.02.01.02

Bilanss

R0030

S.23.01.01

Omavahendid

R0410

S.25.01.01

Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate kindlustus- ja
edasikindlustusandjate puhul

R0460

S.25.02.01

Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit kasu
tavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

R0470

S.25.03.01

Solventsuskapitalinõue – täielikku sisemudelit kasutavate kindlustusja edasikindlustusandjate puhul

R0480

S.28.01.01

Miinimumkapitalinõue – üksnes elukindlustus või selle edasikind
lustus või üksnes kahjukindlustus või selle edasikindlustus

R0580

S.28.02.01

Miinimumkapitalinõue – nii elu- kui ka kahjukindlustustegevus

R0590
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▼B
S.01.01.04
Teabe sisu
Vormi kood

C0010

Vormi nimetus

S.01.02.04

Põhiteave – üldine

R0010

S.01.03.04

Põhiteave – Eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohanda
mise portfellid

R0020

S.02.01.01

Bilanss

R0030

S.02.02.01

Varad ja kohustised valuutade kaupa

R0040

S.03.01.04

Bilansivälised kirjed – üldine

R0060

S.03.02.04

Bilansivälised kirjed – Grupi saadud piiramata garantiide loetelu

R0070

S.03.03.04

Bilansivälised kirjed – Grupi antud piiramata garantiide loetelu

R0080

S.05.01.01

Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa

R0110

S.05.02.01

Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud riikide kaupa

R0120

S.06.01.01

Kokkuvõtlik teave varade kohta

R0130

S.06.02.04

Varade loetelu

R0140

S.06.03.04

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad – aluspositsioonide
arvessevõtmise meetod

R0150

S.07.01.04

Struktureeritud tooted

R0160

S.08.01.04

Avatud positsiooniga tuletisinstrumendid

R0170

S.08.02.04

Tehingud tuletisinstrumentidega

R0180

S.09.01.04

Perioodi tulu/kasum või kahjum

R0190

S.10.01.04

Väärtpaberite laenuks andmise ja repotehingud

R0200

S.11.01.04

Tagatisena hoitavad varad

R0210

S.15.01.04

Muutuvate annuiteetide garantiide kirjeldus

R0260

S.15.02.04

Muutuvate annuiteetide garantiide riskide maandamine

R0270

S.22.01.04

Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju

R0370

S.23.01.04

Omavahendid

R0410

S.23.02.04

Üksikasjalik teave omavahendite kohta tasemete kaupa

R0420

S.23.03.04

Omavahendite aastane muutus

R0430

S.23.04.04

Omavahendite kirjete loetelu

R0440

S.25.01.04

Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate gruppide puhul

R0460

S.25.02.04

Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit kasu
tavate gruppide puhul

R0470

S.25.03.04

Solventsuskapitalinõue – täielikku sisemudelit kasutavate gruppide
puhul

R0480

S.26.01.04

Solventsuskapitalinõue – tururisk

R0500
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▼B
Vormi kood

C0010

Vormi nimetus

S.26.02.04

Solventsuskapitalinõue – vastaspoole makseviivituse risk

R0510

S.26.03.04

Solventsuskapitalinõue – elukindlustuse kindlustusrisk

R0520

S.26.04.04

Solventsuskapitalinõue – tervisekindlustusrisk

R0530

S.26.05.04

Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse kindlustusrisk

R0540

S.26.06.04

Solventsuskapitalinõue – operatsioonirisk

R0550

S.26.07.04

Solventsuskapitalinõue – lihtsustused

R0560

S.27.01.04

Solventsuskapitalinõue – kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk

R0570

S.31.01.04

Edasikindlustajate osa (sealhulgas piiratud edasikindlustus ja eriots
tarbelised varakogumid)

R0680

S.31.02.04

Eriotstarbelised varakogumid

R0690

S.32.01.04

Gruppi kuuluvad ettevõtjad

R0700

S.33.01.04

Nõuded üksikutele kindlustus- ja edasikindlustusandjatele

R0710

S.34.01.04

Nõuded muudele reguleeritud ja reguleerimata finantsettevõtjatele,
sealhulgas
kindlustusvaldusettevõtjatele
ja
segafinantsvaldusettevõtjatele

R0720

S.35.01.04

Panus grupi tehnilistesse eraldistesse

R0730

S.36.01.01

Grupisisesed tehingud – omakapitali tüüpi tehingud, võlg ja vara
üleandmine

R0740

S.36.02.01

Grupisisesed tehingud – tuletisinstrumendid

R0750

S.36.03.01

Grupisisesed tehingud – grupisisene edasikindlustus

R0760

S.36.04.01

Grupisisesed tehingud – kulude jagamine, tingimuslikud kohustised,
bilansivälised kirjed ja muud kirjed

R0770

S.37.01.04

Riski kontsentratsioon

R0780
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▼B
S.01.01.05
Teabe sisu
Vormi kood

C0010

Vormi nimetus

S.01.02.04

Põhiteave – üldine

R0010

S.02.01.02

Bilanss

R0030

S.05.01.02

Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa

R0110

S.06.02.04

Varade loetelu

R0140

S.06.03.04

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad – aluspositsioonide
arvessevõtmise meetod

R0150

S.08.01.04

Avatud positsiooniga tuletisinstrumendid

R0170

S.08.02.04

Tehingud tuletisinstrumentidega

R0180

S.23.01.04

Omavahendid

R0410

S.01.01.06
Teabe sisu
Vormi kood

C0010

Vormi nimetus

S.01.02.04

Põhiteave – üldine

R0010

S.01.03.04

Põhiteave – Eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohanda
mise portfellid

R0020

S.02.01.02

Bilanss

R0030

S.23.01.04

Omavahendid

R0410

S.25.01.04

Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate gruppide puhul

R0460

S.25.02.04

Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit kasu
tavate gruppide puhul

R0470

S.25.03.04

Solventsuskapitalinõue – täielikku sisemudelit kasutavate gruppide
puhul

R0480

S.32.01.04

Gruppi kuuluvad üksused

R0700

S.33.01.04

Nõuded üksikutele kindlustus- ja edasikindlustusandjatele

R0710

S.34.01.04

Nõuded muudele reguleeritud ja reguleerimata finantsettevõtjatele, seal
hulgas kindlustusvaldusettevõtjatele ja segafinantsvaldusettevõtjatele

R0720
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▼B
SR.01.01.01
Teabe sisu
Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / kindlustus- või
edasikindlustusandja ülejäänud osa

Z0010

Vahendite kogumi / portfelli number

Z0020

Vormi kood

C0010

Vormi nimetus

SR.02.01.01

Bilanss

R0790

SR.12.01.01

Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised

R0800

SR.17.01.01

Kahjukindlustuse tehnilised eraldised

R0810

SR.22.02.01

Tulevaste rahavoogude prognoos (parim hinnang – kattuvusega
kohandamise portfellid)

R0820

SR.22.03.01

Teave kattuvusega kohandamise arvutamise kohta

R0830

SR.25.01.01

Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate kindlustus- ja
edasikindlustusandjate puhul

R0840

SR.25.02.01

Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit kasu
tavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

R0850

SR.25.03.01

Solventsuskapitalinõue – täielikku sisemudelit kasutavate kindlustusja edasikindlustusandjate puhul

R0860

SR.26.01.01

Solventsuskapitalinõue – tururisk

R0870

SR.26.02.01

Solventsuskapitalinõue – vastaspoole makseviivituse risk

R0880

SR.26.03.01

Solventsuskapitalinõue – elukindlustuse kindlustusrisk

R0890

SR.26.04.01

Solventsuskapitalinõue – tervisekindlustusrisk

R0900

SR.26.05.01

Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse kindlustusrisk

R0910

SR.26.06.01

Solventsuskapitalinõue – operatsioonirisk

R0920

SR.26.07.01

Solventsuskapitalinõue – lihtsustused

R0930

SR.27.01.01

Solventsuskapitalinõue – kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk

R0940
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▼B
SR.01.01.04
Teabe sisu
Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell / kindlustus- või
edasikindlustusandja ülejäänud osa

Z0010

Vahendite kogumi / portfelli number

Z0020

Vormi kood

C0010

Vormi nimetus

SR.02.01.04

Bilanss

R0790

SR.25.01.01

►M1 Solventsuskapitalinõue standardvalemit kasutatavate gruppide
puhul ◄

R0840

SR.25.02.01

►M1 Solventsuskapitalinõue standardvalemit ja osalist sisemudelit
kasutatavate gruppide puhul ◄

R0850

SR.25.03.01

►M1 Solventsuskapitalinõue täielikku sisemudelit kasutatavate
gruppide puhul ◄

R0860

SR.26.01.01

Solventsuskapitalinõue – tururisk

R0870

SR.26.02.01

Solventsuskapitalinõue – vastaspoole makseviivituse risk

R0880

SR.26.03.01

Solventsuskapitalinõue – elukindlustuse kindlustusrisk

R0890

SR.26.04.01

Solventsuskapitalinõue – tervisekindlustusrisk

R0900

SR.26.05.01

Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse kindlustusrisk

R0910

SR.26.06.01

Solventsuskapitalinõue – operatsioonirisk

R0920

SR.26.07.01

Solventsuskapitalinõue – lihtsustused

R0930

SR.27.01.01

Solventsuskapitalinõue – kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk

R0940
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▼B
S.01.02.01
Põhiteave – üldine
C0010
Kindlustus- või edasikindlustusandja nimi

R0010

Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskood

R0020

Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskoodi liik

R0030

Kindlustus- või edasikindlustusandja liik

R0040

Tegevusloa andnud riik

R0050

Aruandluskeel

R0070

Aruande esitamise kuupäev

R0080

Majandusaasta lõpp

R0081

Aruandekuupäev

R0090

Aruannete korrapärane/sihtotstarbeline esitamine

R0100

Aruandlusvaluuta

R0110

Arvestusstandardid

R0120

Solventsuskapitalinõude arvutamise meetod

R0130

Kindlustus- või edasikindlustusandja parameetrite kasutamine

R0140

Eraldatud vahendite kogumid

R0150

Kattuvusega kohandamine

R0170

Volatiilsusega kohandamine

R0180

Riskivaba intressimääraga seotud üleminekumeede

R0190

Tehniliste eraldistega seotud üleminekumeede

R0200

Teabe esma- või taasesitamine

R0210

▼M2
▼B
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▼B
S.01.02.04
Põhiteave – üldine
C0010
Osaleva ettevõtja nimi

R0010

Grupi tunnuskood

R0020

Grupi tunnuskoodi liik

R0030

Grupi järelevalve teostaja asukohariik

R0050

Teave alamgrupi kohta

R0060

Aruandluskeel

R0070

Aruande esitamise kuupäev

R0080

Majandusaasta lõpp

R0081

Aruandekuupäev

R0090

Aruannete korrapärane/sihtotstarbeline esitamine

R0100

Aruandlusvaluuta

R0110

Arvestusstandardid

R0120

Grupi solventsuskapitalinõude arvutamise meetod

R0130

Grupi parameetrite kasutamine

R0140

Eraldatud vahendite kogumid

R0150

Grupi solventsuse arvutamise meetod

R0160

Kattuvusega kohandamine

R0170

Volatiilsusega kohandamine

R0180

Riskivaba intressimääraga seotud üleminekumeede

R0190

Tehniliste eraldistega seotud üleminekumeede

R0200

Teabe esma- või taasesitamine

R0210

▼M2
▼B

▼B
S.01.03.01
Põhiteave – Eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise portfellid
Kõigi eraldatud vahendite kogumite / kattuvusega kohandamise portfellide loetelu (kattumine lubatud)

Fondi/portfelli number

Eraldatud vahendite kogumi /
kattuvusega kohandamise
portfelli nimi

Eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise
portfell / fondi ülejäänud osa

Allfondiga (eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise portfell) eraldatud vahendite
kogum / kattuvusega kohandamise portfell

Olulisus

Artikkel 304

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Allfondiga (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell) eraldatud vahendite kogumite / kattuvusega kohandamise portfellide loetelu
Allfondiga (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega
kohandamise portfell) eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega
kohandamise portfelli number

Fondi kuuluva eraldatud
vahendite kogumi / kattuvusega
kohandamise portfelli number

Allfond (eraldatud
vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise
portfell)

C0100

C0110

C0120
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▼B
S.01.03.04
Põhiteave – Eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise portfellid
Kõigi eraldatud vahendite kogumite / kattuvusega kohandamise portfellide loetelu (kattumine lubatud)

Kindlustus- või
Kindlustus- või
Kindlustus- või
edasikindlustusandja edasikindlustusandja edasikindlustusandja
juriidiline nimi
tunnuskood
tunnuskoodi liik

C0010

C0020

C0030

Fondi/portfelli
number

Eraldatud vahendite
kogumi / kattuvusega
kohandamise portfelli
nimi

Eraldatud vahendite
kogum / kattuvusega
kohandamise portfell
/ fondi ülejäänud osa

Allfondiga (eraldatud vahendite
kogum / kattuvusega kohanda
mise portfell) eraldatud vahen
dite kogum / kattuvusega
kohandamise portfell

Olulisus

Artikkel 304

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Allfondiga (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell) eraldatud vahendite kogumite / kattuvusega kohandamise portfellide loetelu
Allfondiga (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohanda Fondi kuuluva eraldatud vahen
mise portfell) eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega
dite kogumi / kattuvusega kohan
kohandamise portfelli number
damise portfelli number
C0100

C0110

Allfond (eraldatud vahen
dite kogum / kattuvusega
kohandamise portfell)
C0120
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▼B
S.02.01.01
Bilanss

Varad
Firmaväärtus

R0010

Edasilükkunud soetuskulud

R0020

Immateriaalsed varad

R0030

Edasilükkunud tulumaksu varad

R0040

Pensionihüvitiste ülejääk

R0050

Materiaalne põhivara omakasutuseks

R0060

Investeeringud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks
hoitavad varad)

R0070

Kinnisvara (v.a omakasutuseks)

R0080

Osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused

R0090

Aktsiad

R0100

Aktsiad – noteeritud

R0110

Aktsiad – noteerimata

R0120

Võlakirjad

R0130

Riigivõlakirjad

R0140

Äriühingu võlakirjad

R0150

Struktureeritud väärtpaberid

R0160

Kollateraliseeritud väärtpaberid

R0170

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

R0180

Tuletisinstrumendid

R0190

Muud hoiused kui raha ekvivalendid

R0200

Muud investeeringud

R0210

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

R0220

Laenud ja hüpoteeklaenud

R0230

Kindlustuslepingutega seotud laenud

R0240

Eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud

R0250

Muud laenud ja hüpoteeklaenud

R0260

Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses
järgmisega:

R0270

Solventsus II
kohane
väärtus

Kohustusliku
aastaaruande
väärtus

C0010

C0020
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▼B

Kahjukindlustus ja NSLT tervisekindlustus

R0280

Kahjukindlustus, v.a tervisekindlustus

R0290

NSLT tervisekindlustus

R0300

Elukindlustus ja SLT tervisekindlustus, v.a tervisekindlustus ja investee
rimisriskiga elukindlustus

R0310

SLT tervisekindlustus

R0320

Elukindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus

R0330

Investeerimisriskiga elukindlustus

R0340

Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed

R0350

Kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu

R0360

Edasikindlustusega seotud nõuded

R0370

Nõuded (nõuded klientide vastu, mitte kindlustus)

R0380

Omaaktsiad (otse hoitavad)

R0390

Omavahendite kirjete või algkapitaliga seotud maksmisele kuuluvad
summad, mis on sisse nõutud, kuid veel tasumata

R0400

Raha ja raha ekvivalendid

R0410

Muud, mujal kajastamata varad

R0420

Varad kokku

R0500

Kohustised
Tehnilised eraldised – kahjukindlustus

R0510

Tehnilised eraldised – kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus)

R0520

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0530

Parim hinnang

R0540

Riskimarginaal

R0550

Tehnilised eraldised – NSLT tervisekindlustus

R0560

Solventsus II
kohane
väärtus

Kohustusliku
aastaaruande
väärtus

C0010

C0020
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▼B
Solventsus II
kohane
väärtus

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0570

Parim hinnang

R0580

Riskimarginaal

R0590

Tehnilised eraldised
elukindlustus)

–

elukindlustus

(v.a

investeerimisriskiga

R0600

Tehnilised eraldised – SLT tervisekindlustus

R0610

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0620

Parim hinnang

R0630

Riskimarginaal

R0640

Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeeri
misriskiga elukindlustus)

R0650

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0660

Parim hinnang

R0670

Riskimarginaal

R0680

Tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustus

R0690

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0700

Parim hinnang

R0710

Riskimarginaal

R0720

Muud tehnilised eraldised

R0730

Tingimuslikud kohustised

R0740

Muud kui tehnilised eraldised

R0750

Pensionihüvitistega seotud kohustused

R0760

Edasikindlustajatelt saadud hoiused

R0770

Edasilükkunud tulumaksu kohustised

R0780

Tuletisinstrumendid

R0790

Krediidiasutustele võlgnetavad summad

R0800

Muud finantskohustised kui krediidiasutustele võlgnetavad summad

R0810

Kindlustuslepingutega
kindlustusvahendajatele

R0820

seotud

võlgnevused

ja

võlgnevused

Kohustusliku
aastaaruande
väärtus
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▼B
Solventsus II
kohane
väärtus

Edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevused

R0830

Võlgnevused (klientidele, mitte kindlustus)

R0840

Allutatud kohustised

R0850

Põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud kohustised

R0860

Põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud kohustised

R0870

Muud, mujal kajastamata kohustised

R0880

Kohustised kokku

R0900

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

R1000

Kohustusliku
aastaaruande
väärtus

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 52
▼B
S.02.01.02
Bilanss

Solventsus II
kohane
väärtus

Varad

C0010

Firmaväärtus

R0010

Edasilükkunud soetuskulud

R0020

Immateriaalsed varad

R0030

Edasilükkunud tulumaksu varad

R0040

Pensionihüvitiste ülejääk

R0050

Materiaalne põhivara omakasutuseks

R0060

Investeeringud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad)

R0070

Kinnisvara (v.a omakasutuseks)

R0080

Osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused

R0090

Aktsiad

R0100

Aktsiad – noteeritud

R0110

Aktsiad – noteerimata

R0120

Võlakirjad

R0130

Riigivõlakirjad

R0140

Äriühingu võlakirjad

R0150

Struktureeritud väärtpaberid

R0160

Kollateraliseeritud väärtpaberid

R0170

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

R0180

Tuletisinstrumendid

R0190

Muud hoiused kui raha ekvivalendid

R0200

Muud investeeringud

R0210

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

R0220

Laenud ja hüpoteeklaenud

R0230

Kindlustuslepingutega seotud laenud

R0240

Eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud

R0250

Muud laenud ja hüpoteeklaenud

R0260
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▼B
Solventsus II
kohane
väärtus

Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses järgmisega:
Kahjukindlustus ja NSLT tervisekindlustus

R0270
R0280

Kahjukindlustus, v.a tervisekindlustus

R0290

NSLT tervisekindlustus

R0300

Elukindlustus ja SLT tervisekindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga
elukindlustus

R0310

SLT tervisekindlustus

R0320

Elukindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus

R0330

Investeerimisriskiga elukindlustus

R0340

Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed

R0350

Kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu

R0360

Edasikindlustusega seotud nõuded

R0370

Nõuded (nõuded klientide vastu, mitte kindlustus)

R0380

Omaaktsiad (otse hoitavad)

R0390

Omavahendite kirjete või algkapitaliga seotud maksmisele kuuluvad summad, mis on
sisse nõutud, kuid veel tasumata

R0400

Raha ja raha ekvivalendid

R0410

Muud, mujal kajastamata varad

R0420

Varad kokku

R0500

Kohustised
Tehnilised eraldised – kahjukindlustus
Tehnilised eraldised – kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus)

C0010
R0510
R0520

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0530

Parim hinnang

R0540

Riskimarginaal

R0550
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▼B
Solventsus II
kohane
väärtus

Tehnilised eraldised – NSLT tervisekindlustus

R0560

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0570

Parim hinnang

R0580

Riskimarginaal

R0590

Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a investeerimisriskiga elukindlustus)
Tehnilised eraldised – SLT tervisekindlustus

R0600
R0610

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0620

Parim hinnang

R0630

Riskimarginaal

R0640

Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga
elukindlustus)

R0650

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0660

Parim hinnang

R0670

Riskimarginaal

R0680

Tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustus

R0690

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0700

Parim hinnang

R0710

Riskimarginaal

R0720

Muud tehnilised eraldised

R0730

Tingimuslikud kohustised

R0740

Muud kui tehnilised eraldised

R0750

Pensionihüvitistega seotud kohustused

R0760

Edasikindlustajatelt saadud hoiused

R0770

Edasilükkunud tulumaksu kohustised

R0780

Tuletisinstrumendid

R0790

Krediidiasutustele võlgnetavad summad

R0800

Muud finantskohustised kui krediidiasutustele võlgnetavad summad

R0810
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▼B
Solventsus II
kohane
väärtus

Kindlustuslepingutega seotud võlgnevused ja võlgnevused kindlustusvahendajatele

R0820

Edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevused

R0830

Võlgnevused (klientidele, mitte kindlustus)

R0840

Allutatud kohustised

R0850

Põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud kohustised

R0860

Põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud kohustised

R0870

Muud, mujal kajastamata kohustised

R0880

Kohustised kokku

R0900

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

R1000
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▼B
SR.02.01.01
Bilanss

Eraldatud vahendite kogum või ülejäänud osa

Z0020

Fondi number

Z0030

Varad
Firmaväärtus

R0010

Edasilükkunud soetuskulud

R0020

Immateriaalsed varad

R0030

Edasilükkunud tulumaksu varad

R0040

Pensionihüvitiste ülejääk

R0050

Materiaalne põhivara omakasutuseks

R0060

Investeeringud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks
hoitavad varad)

R0070

Kinnisvara (v.a omakasutuseks)

R0080

Osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused

R0090

Aktsiad

R0100

Aktsiad – noteeritud

R0110

Aktsiad – noteerimata

R0120

Võlakirjad

R0130

Riigivõlakirjad

R0140

Äriühingu võlakirjad

R0150

Struktureeritud väärtpaberid

R0160

Kollateraliseeritud väärtpaberid

R0170

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

R0180

Tuletisinstrumendid

R0190

Muud hoiused kui raha ekvivalendid

R0200

Muud investeeringud

R0210

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

R0220

Solventsus II
kohane
väärtus

Kohustusliku
aastaaruande
väärtus

C0010

C0020

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 57
▼B

Laenud ja hüpoteeklaenud

Solventsus II
kohane
väärtus

Kohustusliku
aastaaruande
väärtus

C0010

C0020

R0230

Kindlustuslepingutega seotud laenud

R0240

Eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud

R0250

Muud laenud ja hüpoteeklaenud

R0260

Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses
järgmisega:

R0270

Kahjukindlustus ja NSLT tervisekindlustus

R0280

Kahjukindlustus, v.a tervisekindlustus

R0290

NSLT tervisekindlustus

R0300

Elukindlustus ja SLT tervisekindlustus, v.a tervisekindlustus ja investee
rimisriskiga elukindlustus

R0310

SLT tervisekindlustus

R0320

Elukindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus

R0330

Investeerimisriskiga elukindlustus

R0340

Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed

R0350

Kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu

R0360

Edasikindlustusega seotud nõuded

R0370

Nõuded (nõuded klientide vastu, mitte kindlustus)

R0380

Omaaktsiad (otse hoitavad)

R0390

Omavahendite kirjete või algkapitaliga seotud maksmisele kuuluvad
summad, mis on sisse nõutud, kuid veel tasumata

R0400

Raha ja raha ekvivalendid

R0410

Muud, mujal kajastamata varad

R0420

Varad kokku

R0500

Kohustised
Tehnilised eraldised – kahjukindlustus

R0510

Tehnilised eraldised – kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus)

R0520
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▼B
Solventsus II
kohane
väärtus

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0530

Parim hinnang

R0540

Riskimarginaal

R0550

Tehnilised eraldised – NSLT tervisekindlustus

R0560

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0570

Parim hinnang

R0580

Riskimarginaal

R0590

Tehnilised eraldised
elukindlustus)

–

elukindlustus

(v.a

investeerimisriskiga

R0600

Tehnilised eraldised – SLT tervisekindlustus

R0610

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0620

Parim hinnang

R0630

Riskimarginaal

R0640

Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeeri
misriskiga elukindlustus)

R0650

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0660

Parim hinnang

R0670

Riskimarginaal

R0680

Tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustus

R0690

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0700

Parim hinnang

R0710

Riskimarginaal

R0720

Muud tehnilised eraldised
Tingimuslikud kohustised

R0740

Muud kui tehnilised eraldised

R0750

Pensionihüvitistega seotud kohustused

R0760

Edasikindlustajatelt saadud hoiused

R0770

Edasilükkunud tulumaksu kohustised

R0780

Kohustusliku
aastaaruande
väärtus
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▼B
Solventsus II
kohane
väärtus

Tuletisinstrumendid

R0790

Krediidiasutustele võlgnetavad summad

R0800

Muud finantskohustised kui krediidiasutustele võlgnetavad summad

R0810

Kindlustuslepingutega seotud võlgnevused ja võlgnevused kindlus
tusvahendajatele

R0820

Edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevused

R0830

Võlgnevused (klientidele, mitte kindlustus)

R0840

Allutatud kohustised

R0850

Põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud kohustised

R0860

Põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud kohustised

R0870

Muud, mujal kajastamata kohustised

R0880

Kohustised kokku

R0900

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

R1000

Kohustusliku
aastaaruande
väärtus

▼B
S.02.02.01
Varad ja kohustised valuutade kaupa
Valuutad
C0010

R0010

Valuuta tähis

Kõigi valuu Solventsus II
tade
aruandlusva
koguväärtus luuta väärtus
C0020

C0030

Muude
ülejäänud
valuutade
väärtus
C0040

…

…

Oluliste valuutade väärtus

C0050

…

Varad
R0020

…

Muud varad: materiaalne põhivara omakasutuseks, raha ja raha ekvivalendid, kindlustuslepingutega
seotud laenud, eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud ning muud laenud ja hüpoteeklaenud (v.a
investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)

R0030

…

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

R0040

…

Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad

R0050

…

Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed, kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu
ning edasikindlustusega seotud nõuded

R0060

…

Muud varad:

R0070

…

Varad kokku

R0100

…

Tehnilised eraldised (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)

R0110

…

Tehnilised eraldised (investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)

R0120

…

Kohustised
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Investeeringud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad)

▼B
Kõigi valuu Solventsus II
tade
aruandlusva
koguväärtus luuta väärtus
C0020

C0030

Muude
ülejäänud
valuutade
väärtus
C0040

Oluliste valuutade väärtus

C0050

…

Edasikindlustajatelt saadud hoiused ning kindlustuslepingutega seotud võlgnevused, võlgnevused kind
lustusvahendajate ees ning edasikindlustusega seotud võlgnevused

R0130

Tuletisinstrumendid

R0140

…

Finantskohustised

R0150

…

Tingimuslikud kohustised

R0160

…

Muud kohustised

R0170

…

Kohustised kokku

R0200

…

…
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▼B
S.03.01.01
Bilansivälised kirjed – üldine

Kindlustus- või edasikindlustusandja antud garantiid, sealhulgas akreditiivid

R0010

millest garantiid, sealhulgas samasse gruppi kuuluvatele teistele ettevõtjatele antud akreditiivid

R0020

Kindlustus- või edasikindlustusandja saadud garantiid, sealhulgas akreditiivid

R0030

millest garantiid, sealhulgas samasse gruppi kuuluvatelt teistelt ettevõtjatelt saadud akreditiivid

R0040

Maksimaalne
väärtus

Garantii /
tagatise /
tingimuslike
kohustiste
väärtus

Nende varade
väärtus, mille
jaoks tagatist
hoitakse

Nende kohus
tiste väärtus,
millele tagatis
antakse

C0010

C0020

C0030

C0040

Hoitud tagatis
R0100

Tuletisinstrumentide jaoks hoitud tagatis

R0110

Üle antud tehniliste eraldiste jaoks edasikindlustaja panditud varad

R0120

Muu hoitud tagatis

R0130

Muu hoitud tagatis

R0200

Antud tagatis
Saadud laenudele või emiteeritud võlakirjadele antud tagatis

R0210

Tuletisinstrumentidele antud tagatis

R0220

Edasikindlustusvõtjatele tehniliste eraldiste jaoks panditud varad (aktsepteeritud edasikindlustus)

R0230

Muu antud tagatis

R0240

Antud tagatis kokku

R0300

Tingimuslikud kohustised
Tingimuslikud kohustised, mida Solventsus II kohane bilanss ei hõlma
millest tingimuslikud kohustised sama grupi üksuste ees

R0310
R0320
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Antud laenude või ostetud võlakirjade tagatis

▼B

Solventsus II kohases bilansis esitatud tingimuslikud kohustised

R0330

Tingimuslikud kohustised kokku

R0400

Maksimaalne
väärtus

Garantii /
tagatise /
tingimuslike
kohustiste
väärtus

Nende varade
väärtus, mille
jaoks tagatist
hoitakse

Nende kohus
tiste väärtus,
millele tagatis
antakse

C0010

C0020

C0030

C0040
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▼B
S.03.01.04
Bilansivälised kirjed – üldine

Grupi antud garantiid, sealhulgas akreditiivid

R0010

Grupi saadud garantiid, sealhulgas akreditiivid

R0030

Maksimaalne
väärtus

Garantii /
tagatise /
tingimuslike
kohustiste
väärtus

Nende varade
väärtus, mille
jaoks tagatist
hoitakse

Nende kohus
tiste väärtus,
millele tagatis
antakse

C0010

C0020

C0030

C0040

Hoitud tagatis
R0100

Tuletisinstrumentide jaoks hoitud tagatis

R0110

Üle antud tehniliste eraldiste jaoks edasikindlustaja panditud varad

R0120

Muu hoitud tagatis

R0130

Muu hoitud tagatis

R0200

Antud tagatis
Saadud laenudele või emiteeritud võlakirjadele antud tagatis

R0210

Tuletisinstrumentidele antud tagatis

R0220

Edasikindlustusvõtjatele tehniliste eraldiste jaoks panditud varad (aktsepteeritud edasikindlustus)

R0230

Muu antud tagatis

R0240

Antud tagatis kokku

R0300

Tingimuslikud kohustised
Tingimuslikud kohustised, mida Solventsus II kohane bilanss ei hõlma

R0310

Solventsus II kohases bilansis esitatud tingimuslikud kohustised

R0330

Tingimuslikud kohustised kokku

R0400
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Antud laenude või ostetud võlakirjade tagatis

▼B
S.03.02.01
Bilansivälised kirjed – kindlustus- või edasikindlustusandja saadud piiramata garantiide loetelu

Garantii tunnuskood

Garantiiandja nimi

Garantiiandja
tunnuskood

Garantiiandja
tunnuskoodi liik

C0010

C0020

C0030

C0040

Samasse gruppi
Garantii jõustumise
kuuluv garantiiandja käivitavad sündmused
C0050

Garantii jõustumise
käivitavad spetsiifi
lised sündmused

Garantii jõustumise
kuupäev

Lisaomavahendid

C0070

C0080

C0090

C0060

S.03.02.04
Bilansivälised kirjed – Grupi saadud piiramata garantiide loetelu

Garantii tunnuskood

Garantiiandja nimi

Garantiiandja
tunnuskood

Garantiiandja tunnus
koodi liik

Garantii jõustumise
käivitavad sündmused

Garantii jõustumise
käivitavad spetsiifilised
sündmused

Garantii jõustumise
kuupäev

Lisaomavahendid

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

Bilansivälised kirjed – kindlustus- või edasikindlustusandja antud piiramata garantiide loetelu

Garantii tunnuskood

Garantiisaaja nimi

Garantiisaaja
tunnuskood

Garantiisaaja tunnus
koodi liik

C0010

C0020

C0030

C0040

Samasse gruppi
Garantii jõustumise
kuuluv garantiisaaja käivitavad sündmused
C0050

C0060

Hinnang garantii
maksimaalsele
väärtusele

Garantii jõustumise
käivitavad spetsiifi
lised sündmused

Garantii jõustumise
kuupäev

C0070

C0080

C0090
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S.03.03.01

▼B
S.03.03.04
Bilansivälised kirjed – Grupi antud piiramata garantiide loetelu

Garantii tunnuskood

Garantiisaaja nimi

Garantiisaaja
tunnuskood

Garantiisaaja tunnus
koodi liik

Garantii jõustumise
käivitavad sündmused

Hinnang garantii maksi
maalsele väärtusele

Garantii jõustumise
käivitavad spetsiifilised
sündmused

Garantii jõustumise
kuupäev

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

S.04.01.01
Tegevus riikide kaupa
Äriliin

Z0010

Kindlustus- või edasikindlustusandja

Kõike EMP riigid

C0010

Riik

R0010

Kindlustusmaksed

R0020

Tekkinud nõuded

R0030

Komisjonitasud

R0040

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070
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Kindlustus- või edasi
Kindlustus- või edasi EMP-välistes
riikides
kindlustusandja
kindlustusandja ja
EMP riigis asuva
EMP riikides asuvate EMP riikides asuvate
asuvate filiaa
Kindlustus- või edasi
teenuste osutamise
kõigi EMP riikides
filiaali teenuste osuta
filiaalide tegevus
filiaalide teenuste
lide tegevus
kindlustusandja
vabaduse kohane
asuvate filiaalide
mise vabaduse kohane nende asukohariikides osutamise vabaduse
kokku
tegevus päritoluriigis tegevus muudes EMP
teenuste osutamise
tegevus päritoluriigis.
kokku
kohane tegevus kokku
riikides kui
vabaduse kohane
päritoluriik.
tegevus kokku

▼B
EMP riikide kaupa

…

Kindlustus- või
Kindlustus- või
edasikindlustu
edasikindlustu
EMP riigis asuva
EMP riigis asuva
sandja või tema
sandja või tema
filiaali teenuste
filiaali teenuste
EMP riigis asuva
EMP riigis asuva EMP riigis asuva
EMP riigis asuva
osutamise vaba
osutamise vaba
filiaali tegevus
filiaali teenuste
filiaali tegevus
filiaali teenuste
duse kohane
duse kohane
asjaomases riigis
osutamise vaban asjaomases riigis
osutamise vaban
tegevus asjaomases
tegevus asjaomases
duse kohane
duse kohane
riigis
riigis
tegevus asjaomases
tegevus asjaomases
riigis
riigis
C0080

Riik

R0010

Kindlustusmaksed

R0020

Tekkinud nõuded

R0030

Komisjonitasud

R0040

C0090

C0100

…

…

Oluliste
EMP-väliste
riikide kaupa

…

Olulistes
EMP-välistes
riikides asuvate
filiaalide tegevus

…

C0110

Teave Solventsus II direktiivi I lisa A osa liigi 10 kohta, välja arvatud vedaja vastutus
Kindlustus- või
edasikindlustusandja

Riik

R0010

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse nõuete sagedus (v.a vedaja vastutus)

R0020

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse nõuete keskmine kulu (v.a vedaja
vastutus)

R0030

EMP riikide kaupa

…

Teenuste osutamise
vabadus

Filiaal

Teenuste osutamise
vabadus

Filiaal

C0010

C0020

C0030

…

Teenuste
osutamise
vabadus
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S.04.02.01

▼B
S.05.01.01
Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa
Äriliin: kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused (otsekindlustustegevus ja aktseptee
ritud proportsionaalne edasikindlustustegevus)
Ravikulukindl
ustus

Sissetuleku
kaotuse
kindlustus

C0010

C0020

Merenduse,
Tööõnnetuse ja Mootorsõiduki
Maismaasõidu lennunduse ja
kutsehaiguse valdaja vastu
kite kindlustus
transpordi
kindlustus
tuskindlustus
kindlustus
C0030

C0040

C0050

C0060

Tule- ja muu
varakahju
kindlustus
C0070

Krediidi- ja
Üldine vastu
garantiikindlu
tuskindlustus
stus
C0080

C0090

Kindlustusmaksed
Bruto – otsekindlustustegevus
Bruto
–
aktsepteeritud
edasikindlustus
Bruto – aktsepteeritud
edasikindlustus

R0110
proportsionaalne

mitteproportsionaalne

R0120
R0130

Edasikindlustajate osa

R0140

Neto

R0200

Bruto – otsekindlustustegevus
Bruto
–
aktsepteeritud
edasikindlustus
Bruto – aktsepteeritud
edasikindlustus

R0210
proportsionaalne

mitteproportsionaalne

R0220
R0230

Edasikindlustajate osa

R0240

Neto

R0300

Tekkinud nõuded
Bruto – otsekindlustustegevus
Bruto
–
aktsepteeritud
edasikindlustus
Bruto – aktsepteeritud
edasikindlustus
Edasikindlustajate osa

R0310
proportsionaalne

mitteproportsionaalne

R0320
R0330
R0340

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 68

Teenitud kindlustusmaksed

▼B
Äriliin: kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused (otsekindlustustegevus ja aktseptee
ritud proportsionaalne edasikindlustustegevus)

Neto

Ravikulukindl
ustus

Sissetuleku
kaotuse
kindlustus

C0010

C0020

Merenduse,
Tööõnnetuse ja Mootorsõiduki
Maismaasõidu lennunduse ja
kutsehaiguse valdaja vastu
kite kindlustus
transpordi
kindlustus
tuskindlustus
kindlustus
C0030

C0040

C0050

C0060

Tule- ja muu
varakahju
kindlustus
C0070

Krediidi- ja
Üldine vastu
garantiikindlu
tuskindlustus
stus
C0080

C0090

R0400

Muude tehniliste eraldiste muutused
Bruto – otsekindlustustegevus
Bruto
–
aktsepteeritud
edasikindlustus
Bruto – aktsepteeritud
edasikindlustus

R0410
proportsionaalne

mitteproportsionaalne

R0420
R0430

Edasikindlustajate osa

R0440

Neto

R0500

▼M1

Õigusabiku
lude kindlustus
C0100

Kindlustusmaksed
Bruto – otsekindlustustegevus

R0110

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0120

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0130

Edasikindlustajate osa

R0140

Neto

R0200

Äriliin:
aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus
Kokku

Abistamistee Muude finants
Tervisekindlus
nuste
kahjude
tus
kindlustus
kindlustus
C0110

C0120

C0130

Isikukahjude
kindlustus

Merenduse,
lennunduse ja
transpordi
kindlustus

Varakindlustus

C0140

C0150

C0160

C0200
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Äriliin: kahjukindlustuslepingutest ja kahju
kindlustuse edasikindlustuslepingutest tule
nevad kohustused (otsekindlustustegevus ja
aktsepteeritud proportsionaalne
edasikindlustus)

▼M1
Äriliin: kahjukindlustuslepingutest ja kahju
kindlustuse edasikindlustuslepingutest tule
nevad kohustused (otsekindlustustegevus ja
aktsepteeritud proportsionaalne
edasikindlustus)
Õigusabiku
lude kindlustus
C0100

Äriliin:
aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus
Kokku

Abistamistee Muude finants
Tervisekindlus
nuste
kahjude
tus
kindlustus
kindlustus
C0110

C0120

C0130

Isikukahjude
kindlustus

Merenduse,
lennunduse ja
transpordi
kindlustus

Varakindlustus

C0140

C0150

C0160

C0200

Teenitud kindlustusmaksed
Bruto – otsekindlustustegevus

R0210

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0220

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0230

Edasikindlustajate osa

R0240

Neto

R0300

Tekkinud nõuded
R0310

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0320

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0330

Edasikindlustajate osa

R0340

Neto

R0400

Muude tehniliste eraldiste muutused
Bruto – otsekindlustustegevus

R0410

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0420

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0430

Edasikindlustajate osa

R0440

Neto

R0500
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Bruto – otsekindlustustegevus

▼B
Äriliin: kahjukindlustuslepingust tulenevad kohustused

Tekkinud kulud

Ravikulukindl
ustus

Sissetuleku
kaotuse
kindlustus

C0010

C0020

Merenduse,
Tööõnnetuse ja Mootorsõiduki
Maismaasõidu lennunduse ja
kutsehaiguse valdaja vastu
kite kindlustus
transpordi
kindlustus
tuskindlustus
kindlustus
C0030

C0040

C0050

C0060

Tule- ja muu
varakahju
kindlustus
C0070

Krediidi- ja
Üldine vastu
garantiikindlu
tuskindlustus
stus
C0080

C0090

R0550

Halduskulud
Bruto – otsekindlustustegevus
Bruto
–
aktsepteeritud
edasikindlustus
Bruto – aktsepteeritud
edasikindlustus

R0610
proportsionaalne

mitteproportsionaalne

R0620
R0630

Edasikindlustajate osa

R0640

Neto

R0700

Bruto – otsekindlustustegevus
Bruto
–
aktsepteeritud
edasikindlustus
Bruto – aktsepteeritud
edasikindlustus

R0710
proportsionaalne

mitteproportsionaalne

R0720
R0730

Edasikindlustajate osa

R0740

Neto

R0800

Kahjukäsitluskulud
Bruto – otsekindlustustegevus
Bruto
–
aktsepteeritud
edasikindlustus
Bruto – aktsepteeritud
edasikindlustus

R0810
proportsionaalne

mitteproportsionaalne

R0820
R0830
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Investeeringute haldamise kulud

▼B
Äriliin: kahjukindlustuslepingust tulenevad kohustused

Edasikindlustajate osa

R0840

Neto

R0900

Ravikulukindl
ustus

Sissetuleku
kaotuse
kindlustus

C0010

C0020

Merenduse,
Tööõnnetuse ja Mootorsõiduki
Maismaasõidu lennunduse ja
kutsehaiguse valdaja vastu
kite kindlustus
transpordi
kindlustus
tuskindlustus
kindlustus
C0030

C0040

C0050

C0060

Tule- ja muu
varakahju
kindlustus
C0070

Krediidi- ja
Üldine vastu
garantiikindlu
tuskindlustus
stus
C0080

C0090

Soetuskulud
Bruto – otsekindlustustegevus
Bruto
–
aktsepteeritud
edasikindlustus
Bruto – aktsepteeritud
edasikindlustus

R0910
proportsionaalne

mitteproportsionaalne

R0920

R0930
R0940

Neto

R1000

Üldkulud
Bruto – otsekindlustustegevus
Bruto
–
aktsepteeritud
edasikindlustus
Bruto – aktsepteeritud
edasikindlustus

R1010
proportsionaalne

mitteproportsionaalne

R1020

R1030

Edasikindlustajate osa

R1040

Neto

R1100

Muud kulud

R1200

Kulud kokku

R1300
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Edasikindlustajate osa

▼B
Äriliin: kahjukindlustuslepingust tulenevad
kohustused

Õigusabiku
lude kindlustus

C0100

Tekkinud kulud

Äriliin: aktsepteeritud mitteproportsionaalse
edasikindlustustegevus

Abistamistee Muude finants
Tervisekindlus
nuste
kahjude
tus
kindlustus
kindlustus
C0110

C0120

C0130

Kokku

Isikukahjude
kindlustus

Merenduse
lennunduse ja
transpordi
kindlustus

Vara

C0140

C0150

C0160

C0200

R0550

Halduskulud
Bruto – otsekindlustustegevus

R0610

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0620

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0630

Edasikindlustajate osa

R0640

Neto

R0700

Bruto – otsekindlustustegevus

R0710

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0720

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0730

Edasikindlustajate osa

R0740

Neto

R0800

Kahjukäsitluskulud
Bruto – otsekindlustustegevus

R0810

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0820

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0830
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Investeeringute haldamise kulud

▼B
Äriliin: kahjukindlustuslepingust tulenevad
kohustused

Õigusabiku
lude kindlustus

C0100

Edasikindlustajate osa

R0840

Neto

R0900

Äriliin: aktsepteeritud mitteproportsionaalse
edasikindlustustegevus

Abistamistee Muude finants
Tervisekindlus
nuste
kahjude
tus
kindlustus
kindlustus
C0110

C0120

C0130

Kokku

Isikukahjude
kindlustus

Merenduse
lennunduse ja
transpordi
kindlustus

Vara

C0140

C0150

C0160

C0200

Soetuskulud
Bruto – otsekindlustustegevus

R0910

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0920

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0930

Edasikindlustajate osa

R0940

Neto

R1000

Bruto – otsekindlustustegevus

R1010

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R1020

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R1030

Edasikindlustajate osa

R1040

Neto

R1100

Muud kulud

R1200

Kulud kokku

R1300
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Üldkulud

▼B
Elukindlustuse edasikindlustus
lepingutest tulenevad
kohustused

Äriliin: elukindlustuslepingust tulenevad kohustused

Investeerimis
Tervisekindlus Kasumiosalu
riskiga
tus
sega kindlustus
elukindlustus

C0210

C0220

C0230

Muu
elukindlustus

C0240

Kokku

Kahjukindlustusle Kahjukindlustuslepin
pingutest tulenevad
gutest tulenevad ja
Tervisekindlus
ja tervisekindlustus muude kui tervisekind
Elukindlustuse
tuse
lepingutest tulene lustuslepingutest tule
edasikindlustus
edasikindlustus
vate kohustustega
nevate kohustustega
seotud annuiteedid
seotud annuiteedid
C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Kindlustusmaksed
Bruto

R1410

Edasikindlustajate osa

R1420

Neto

R1500

Teenitud kindlustusmaksed
R1510

Edasikindlustajate osa

R1520

Neto

R1600

Tekkinud nõuded
Bruto

R1610

Edasikindlustajate osa

R1620

Neto

R1700

Muude tehniliste eraldiste
muutused
Bruto

R1710

Edasikindlustajate osa

R1720

Neto

R1800

Tekkinud kulud

R1900
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Bruto

▼B
Elukindlustuse edasikindlustus
lepingutest tulenevad
kohustused

Äriliin: elukindlustuslepingust tulenevad kohustused

Investeerimis
Tervisekindlus Kasumiosalu
riskiga
tus
sega kindlustus
elukindlustus

C0210

C0220

C0230

Muu
elukindlustus

C0240

Kokku

Kahjukindlustusle Kahjukindlustuslepin
pingutest tulenevad
gutest tulenevad ja
Tervisekindlus
ja tervisekindlustus muude kui tervisekind
Elukindlustuse
tuse
lepingutest tulene lustuslepingutest tule
edasikindlustus
edasikindlustus
vate kohustustega
nevate kohustustega
seotud annuiteedid
seotud annuiteedid
C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Halduskulud
Bruto

R1910

Edasikindlustajate osa

R1920

Neto

R2000

Investeeringute haldamise kulud
R2010

Edasikindlustajate osa

R2020

Neto

R2100

Kahjukäsitluskulud
Bruto

R2110

Edasikindlustajate osa

R2120

Neto

R2200
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Bruto

▼B
Elukindlustuse edasikindlustus
lepingutest tulenevad
kohustused

Äriliin: elukindlustuslepingust tulenevad kohustused

Investeerimis
Tervisekindlus Kasumiosalu
riskiga
tus
sega kindlustus
elukindlustus

C0210

C0220

C0230

Muu
elukindlustus

C0240

Kokku

Kahjukindlustusle Kahjukindlustuslepin
pingutest tulenevad
gutest tulenevad ja
Tervisekindlus
ja tervisekindlustus muude kui tervisekind
Elukindlustuse
tuse
lepingutest tulene lustuslepingutest tule
edasikindlustus
edasikindlustus
vate kohustustega
nevate kohustustega
seotud annuiteedid
seotud annuiteedid
C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Soetuskulud
Bruto

R2210

Edasikindlustajate osa

R2220

Neto

R2300

Üldkulud
R2310

Edasikindlustajate osa

R2320

Neto

R2400

Muud kulud

R2500

Kulud kokku

R2600

Üles öeldud lepingute kogusumma

R2700
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Bruto

▼B
S.05.01.02
Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa
Äriliin: kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused (otsekindlustustegevus ja aktsep
teeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus)

Ravikulukindl
ustus

Sissetuleku
kaotuse
kindlustus

C0010

C0020

Merenduse,
Tööõnnetuse ja Mootorsõiduki
Maismaasõidu lennunduse ja
kutsehaiguse valdaja vastu
kite kindlustus
transpordi
kindlustus
tuskindlustus
kindlustus
C0030

C0040

C0050

C0060

Tule- ja muu
varakahju
kindlustus
C0070

Krediidi- ja
Üldine vastu
garantiikindlu
tuskindlustus
stus
C0080

C0090

Kindlustusmaksed
Bruto – otsekindlustustegevus

R0110

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0120

Bruto
–
aktsepteeritud
edasikindlustus

R0130

mitteproportsionaalne

Edasikindlustajate osa

R0140

Neto

R0200

Bruto – otsekindlustustegevus

R0210

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0220

Bruto – aktsepteeritud
edasikindlustus

R0230

mitteproportsionaalne

Edasikindlustajate osa

R0240

Neto

R0300

Tekkinud nõuded
Bruto – otsekindlustustegevus

R0310

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0320

Bruto – aktsepteeritud
edasikindlustus

R0330

mitteproportsionaalne

Edasikindlustajate osa

R0340

Neto

R0400
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Teenitud kindlustusmaksed

▼B
Äriliin: kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused (otsekindlustustegevus ja aktsep
teeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus)

Ravikulukindl
ustus

Sissetuleku
kaotuse
kindlustus

C0010

C0020

Merenduse,
Tööõnnetuse ja Mootorsõiduki
Maismaasõidu lennunduse ja
kutsehaiguse valdaja vastu
kite kindlustus
transpordi
kindlustus
tuskindlustus
kindlustus
C0030

C0040

C0050

C0060

Tule- ja muu
varakahju
kindlustus
C0070

Krediidi- ja
Üldine vastu
garantiikindlu
tuskindlustus
stus
C0080

C0090

Muude tehniliste eraldiste muutused
Bruto – otsekindlustustegevus
Bruto
–
aktsepteeritud
edasikindlustus
Bruto – aktsepteeritud
edasikindlustus

R0410
proportsionaalne

mitteproportsionaalne

R0420
R0430
R0440

Neto

R0500

Tekkinud kulud

R0550

Muud kulud

R1200

Kulud kokku

R1300

Äriliin: kahjukindlustuslepingutest ja kahju
kindlustuse edasikindlustuslepingutest tule
nevad kohustused (otsekindlustustegevus ja
aktsepteeritud proportsionaalne
edasikindlustustegevus)

Õigusabiku
lude kindlustus

C0100

Kindlustusmaksed
Bruto – otsekindlustustegevus

R0110

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0120

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0130

Äriliin: aktsepteeritud mitteproportsionaalse
edasikindlustustegevus
Kokku

Abistamistee Muude finants
Tervisekindlus
nuste
kahjude
tus
kindlustus
kindlustus
C0110

C0120

C0130

Isikukahjude
kindlustus

Merenduse
lennunduse ja
transpordi
kindlustus

Vara

C0140

C0150

C0160

C0200
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Edasikindlustajate osa

▼B
Äriliin: kahjukindlustuslepingutest ja kahju
kindlustuse edasikindlustuslepingutest tule
nevad kohustused (otsekindlustustegevus ja
aktsepteeritud proportsionaalne
edasikindlustustegevus)

Õigusabiku
lude kindlustus

C0100

Edasikindlustajate osa

R0140

Neto

R0200

Äriliin: aktsepteeritud mitteproportsionaalse
edasikindlustustegevus
Kokku

Abistamistee Muude finants
Tervisekindlus
nuste
kahjude
tus
kindlustus
kindlustus
C0110

C0120

C0130

Isikukahjude
kindlustus

Merenduse
lennunduse ja
transpordi
kindlustus

Vara

C0140

C0150

C0160

C0200

Teenitud kindlustusmaksed
R0210

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0220

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0230

Edasikindlustajate osa

R0240

Neto

R0300

Tekkinud nõuded
Bruto – otsekindlustustegevus

R0310

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0320

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0330

Edasikindlustajate osa

R0340

Neto

R0400

Muude tehniliste eraldiste muutused
Bruto – otsekindlustustegevus

R0410

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0420

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0430
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Bruto – otsekindlustustegevus

▼B
Äriliin: kahjukindlustuslepingutest ja kahju
kindlustuse edasikindlustuslepingutest tule
nevad kohustused (otsekindlustustegevus ja
aktsepteeritud proportsionaalne
edasikindlustustegevus)

Õigusabiku
lude kindlustus

C0100

Edasikindlustajate osa

R0440

Neto

R0500

Tekkinud kulud

R0550

Muud kulud

R1200

Kulud kokku

R1300

Äriliin: aktsepteeritud mitteproportsionaalse
edasikindlustustegevus
Kokku

Abistamistee Muude finants
Tervisekindlus
nuste
kahjude
tus
kindlustus
kindlustus
C0110

C0120

C0130

Isikukahjude
kindlustus

Merenduse
lennunduse ja
transpordi
kindlustus

Vara

C0140

C0150

C0160

Tervisekindlus Kasumiosalu
tus
sega kindlustus

C0210

Kindlustusmaksed
Bruto

R1410

Edasikindlustajate osa

R1420

Neto

R1500

C0220

Investeerimis
riskiga
elukindlustus

Muu
elukindlustus

C0230

C0240

Kokku

Kahjukindlus
Kahjukindlus
tuslepingutest
tuslepingutest
tulenevad ja
tulenevad ja
muude kui
tervisekindlus
Tervisekindlus
tervisekindlus
Elukindlustuse
tuslepingutest
tuse
tuslepingutest
edasikindlustus
edasikindlustus
tulenevate
tulenevate
kohustustega
kohustustega
seotud
seotud
annuiteedid
annuiteedid
C0250

C0260

C0270

C0280

C0300
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Elukindlustuse edasikindlustus
lepingutest tulenevad
kohustused

Äriliin: elukindlustuslepingust tulenevad kohustused

C0200

▼B
Elukindlustuse edasikindlustus
lepingutest tulenevad
kohustused

Äriliin: elukindlustuslepingust tulenevad kohustused

Tervisekindlus Kasumiosalu
tus
sega kindlustus

C0210

C0220

Investeerimis
riskiga
elukindlustus

Muu
elukindlustus

C0230

C0240

Kokku

Kahjukindlus
Kahjukindlus
tuslepingutest
tuslepingutest
tulenevad ja
tulenevad ja
muude kui
tervisekindlus
Tervisekindlus
tervisekindlus
Elukindlustuse
tuslepingutest
tuse
tuslepingutest
edasikindlustus
tulenevate
edasikindlustus
tulenevate
kohustustega
kohustustega
seotud
seotud
annuiteedid
annuiteedid
C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Teenitud kindlustusmaksed
Bruto

R1510

Edasikindlustajate osa

R1520

Neto

R1600

Bruto

R1610

Edasikindlustajate osa

R1620

Neto

R1700

Muude tehniliste eraldiste muutused
Bruto

R1710

Edasikindlustajate osa

R1720

Neto

R1800

Tekkinud kulud

R1900

Muud kulud

R2500

Kulud kokku

R2600
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Tekkinud nõuded

▼B
S.05.02.01
Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud riikide kaupa

Päritoluriik

Viis riiki, mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige suurem (kahju
kindlustuslepingutest tulenevad kohustused)

Viis riiki, mille puhul on brutokindlustusmak
sete summa kõige suurem, ja päritoluriik
kokku

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

R0010

Kindlustusmaksed
R0110

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne
edasikindlustus

R0120

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsio
naalne edasikindlustus

R0130

Edasikindlustajate osa

R0140

Neto

R0200

Teenitud kindlustusmaksed
Bruto – otsekindlustustegevus

R0210

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne
edasikindlustus

R0220

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsio
naalne edasikindlustus

R0230

Edasikindlustajate osa

R0240

Neto

R0300

Tekkinud nõuded
Bruto – otsekindlustustegevus

R0310

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne
edasikindlustus

R0320

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 83

Bruto – otsekindlustustegevus

▼B
Päritoluriik

C0010

Viis riiki, mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige suurem (kahju
kindlustuslepingutest tulenevad kohustused)
C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Viis riiki, mille puhul on brutokindlustusmak
sete summa kõige suurem, ja päritoluriik
kokku
C0070

R0010

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsio
naalne edasikindlustus

R0330

Edasikindlustajate osa

R0340

Neto

R0400

Muude tehniliste eraldiste muutused
R0410

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne
edasikindlustus

R0420

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsio
naalne edasikindlustus

R0430

Edasikindlustajate osa

R0440

Neto

R0500

Tekkinud kulud

R0550

Muud kulud

R1200

Kulud kokku

R1300

▼M1
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Bruto – otsekindlustustegevus

▼B
Päritoluriik

Viis riiki, mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige suurem
(elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused)

Viis riiki, mille puhul on brutokindlustusmak
sete summa kõige suurem, ja päritoluriik
kokku

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

R1400

Kindlustusmaksed
Bruto

R1410

Edasikindlustajate osa

R1420

Neto

R1500

Teenitud kindlustusmaksed
Bruto

R1510

Edasikindlustajate osa

R1520

Neto

R1600

Bruto

R1610

Edasikindlustajate osa

R1620

Neto

R1700

Muude tehniliste eraldiste muutused
Bruto

R1710

Edasikindlustajate osa

R1720

Neto

R1800

Tekkinud kulud

R1900

Muud kulud

R2500

Kulud kokku

R2600
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Tekkinud nõuded

▼B
S.06.01.01
Kokkuvõtlik teave varade kohta

Varade loetelu

Noteeritud varad

R0010

Börsil noteerimata varad

R0020

Börsil mittekaubeldavad varad

R0030

Elukindlustus

Kahjukindlust
us

Eraldatud
vahendite
kogumid

Muud ettevõt
jasisesed
fondid

Aktsionäride
fondid

Üldine

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Liikide kaupa
R0040
R0050

Aktsiad

R0060

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

R0070

Struktureeritud väärtpaberid

R0080

Kollateraliseeritud väärtpaberid

R0090

Raha ja hoiused

R0100

Hüpoteeklaenud ja laenud

R0110

Vara

R0120

Muud investeeringud

R0130

Futuurid

R0140

Ostuoptsioonid

R0150

Müügioptsioonid

R0160

Vahetuslepingud

R0170

Forvardid

R0180

Krediididerivatiivid

R0190
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Riigivõlakirjad
Äriühingu võlakirjad

▼B
S.06.02.01
Varade loetelu
Teave hoitavate positsioonide kohta

Vara
tunnuskood

Vara
tunnus
koodi liik

Portfell

Fondi
number

C0040

C0050

C0060

C0070

Vara
nimetus

Emitendi
nimi

C0190

C0200

Kattuvu
sega kohan Investeerimisriskiga
damise
elukindlustuslepingute
portfelli
jaoks hoitavad varad
number
C0080

C0090

Tagatiseks
antud
varad

Riik, kus
vara
hoitakse

Kontohald
ur

Kogus

Nimiväärt
us

Hindamis
meetod

Soetusväär
tus

Solventsus
II kohane
koguväärt
us

Kogunenud
intress

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Teave varade kohta
Vara
Vara
tunnuskoodi
tunnuskood
liik
C0050

C0210

C0220

C0230

Emitendi
grupp

Emitendi
grupi kood

Emitendi
grupi
tunnus
koodi liik

Emitendi
riik

Valuuta

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Osalused seotud ettevõt
jates, sealhulgas märki
misväärsed osalused

Välisreiting

Krediidikvali
teeti hindav
määratud
asutus

Krediidikvali
teedi aste

Sisereiting

Kestus

Ühiku Solventsus
II kohane hind

Ühiku Solventsus II
kohase hinna prot
sent
nominaalsummast

Lõpptähtaeg

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

Täiendav
Taristuinvesteering (järgneb)
tunnuskood

C0290

C0300
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C0040

Emitendi
Emitendi
Emitendi
tunnuskoodi majandusse
tunnuskood
liik
ktor

▼B
S.06.02.04
Varade loetelu
Teave hoitavate positsioonide kohta
Kindlustus- või
Kindlustus- või
Kindlustus- või edasi
Vara
edasikindlustu
Vara
edasikindlustu
kindlustusandja
tunnuskoodi
sandja juriidiline
tunnuskood
tunnuskoodi liik
liik
sandja tunnuskood
nimi
C0010

C0020

Kogus

Nimiväärtus

C0130

C0140

C0030

Hindamismeet
Soetusväärtus
od
C0150

C0160

C0040

C0050

Portfell

Fondi
number

C0060

C0070

Solventsus II
kohane
koguväärtus

Kogunenud
intress

C0170

C0180

Kattuvusega Investeerimisris
kohanda kiga elukindlustus Tagatiseks
mise port
lepingute jaoks
antud varad
felli number
hoitavad varad
C0080

C0090

C0100

Riik, kus
vara
hoitakse
C0110

Kontohaldur (järgneb)

C0120

Vara
tunnuskood

Vara tunnus
koodi liik

C0040

C0050

Vara nimetus Emitendi nimi

C0190

C0200

Emitendi
tunnuskood

Emitendi
tunnuskoodi
liik

Emitendi
majandussekt
or

Emitendi
grupp

C0210

C0220

C0230

C0240

Emitendi
Emitendi grupi
grupi tunnus Emitendi riik
kood
koodi liik
C0250

C0260

C0270

Valuuta

C0280

(järgneb)
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Teave varade kohta

▼B

Täiendav
tunnuskood

Taristuinvesteeri
ng

Osalus

Välisreiting

Krediidikvali
teeti hindav
määratud
asutus

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

Krediidikvali
teedi aste

Sisereiting

C0340

C0350

Kestus

Ühiku
Solventsus II
kohane hind

Ühiku
Solventsus II
kohase hinna
protsent
nominaalsum
mast

Lõpptähtaeg

C0360

C0370

C0380

C0390

S.06.03.01
Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad – aluspositsioonide arvessevõtmise meetod
Ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtja tunnuskood

Ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtja tunnuskoodi liik

Alusvara klass

Emissiooniriik

Valuuta

Kogusumma

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

S.06.03.04

Ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtja tunnuskood

Ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtja tunnuskoodi liik

Alusvara klass

Emissiooniriik

Valuuta

Kogusumma

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060
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Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad – aluspositsioonide arvessevõtmise meetod

▼B
S.07.01.01
Struktureeritud tooted

Vara
tunnuskood

Vara
tunnus
koodi liik

Tagatise
liik

C0040

C0050

C0060

Enne
Alusvaraks
tähtaja
Strukturee
olev väärt Ostu- või Sünteetiline
Kapitalikai
lõppu taga
ritud toote
paber /
müügioptsi strukturee
tse
simakstav
liik
indeks /
ritud toode
oon
strukturee
portfell
ritud toode
C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

Tagatise
väärtus

Taga
tisportfell

Kindel
aastatulu

Muutuv
aastatulu

C0130

C0140

C0150

C0160

Makseviivi
Alumine
Ülemine
tusest
eraldamisp eraldamisp
tingitud
unkt
unkt
kahjumäär

C0170

C0180

C0190

S.07.01.04
Struktureeritud tooted
Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja
tunnuskood

Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja tunnus
koodi liik

Vara tunnuskood

Vara tunnuskoodi
liik

Tagatise liik

Struktureeritud
toote liik

Kapitalikaitse

Alusvaraks olev
väärtpaber /
indeks / portfell

Ostu- või
müügioptsioon

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

(järgneb)

Sünteetiline struktu
reeritud toode

Enne tähtaja lõppu
tagasimakstav struk
tureeritud toode

Tagatise väärtus

Tagatisportfell

Kindel aastatulu

Muutuv aastatulu

Makseviivitusest
tingitud kahjumäär

Alumine
eraldamispunkt

Ülemine
eraldamispunkt

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190
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Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja juriidiline
nimi

▼B
S.08.01.01
Avatud positsiooniga tuletisinstrumendid
Teave hoitavate positsioonide kohta
Tuletisinstru
mendi
tunnuskood

Tuletisinstru
mendi tunnus
koodi liik

Portfell

Fondi number

C0040

C0050

C0060

C0070

Aruandekuu
Aruandekuu
päeva seisuga
päeva seisuga
tasutud
saadud
kindlustusmak kindlustusmak
sed
sed
C0150

Investeerimisris
Tuletisinstru
kiga elukindlustus
mendi
lepingutes hoitavad
alusinstrument
tuletisinstrumendid
C0080

C0090

Tuletisinstrumendi
alusvara või
-kohustise tunnus
koodi liik

Tuletisinstru
mendi kasutus

Delta

Tuletisinstru
mendi tinglik
väärtus

Ostja/Müüja

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Lepingute arv

Lepingumaht

Maksimaalne kahju
lõpetamismenetluse
korral

Vahetustehin
gust tulenev
väljaminev
summa

Vahetustehin
gust tulenev
sissetulev
summa

Alguskuupäev

Kestus

Solventsus II
kohane väärtus

Hindamismeet
od

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0160

(järgneb)

Tuletisinstru
mendi
tunnuskood

Tuletisinstru
mendi tunnus
koodi liik

Vastaspoole
nimi

Vastaspoole
tunnuskood

Vastaspoole
tunnuskoodi liik

Välisreiting

Krediidikvaliteeti
hindav määratud
asutus

Krediidikvali
teedi aste

Sisereiting

Vastaspoole
grupp

Vastaspoole
grupi
tunnuskood

C0040

C0050

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

(järgneb)
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Teave tuletisinstrumentide kohta

▼B
Vastaspoole grupi
tunnuskoodi liik

Lepingu nimetus

Valuuta

Täiendav
tunnuskood

Käivitusväärtus

Lepingu lõpeta
mise käivitav
sündmus

Vahetustehingu
käigus tasutud
summa valuuta

Vahetustehingu
käigus saadud
summa valuuta

Lõpptähtaeg

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

S.08.01.04
Avatud positsiooniga tuletisinstrumendid
Teave hoitavate positsioonide kohta
Kindlustusvõi edasi
kindlustu
sandja
juriidiline
nimi

Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja
tunnuskood

C0010

C0020

C0130

C0030

C0040

C0050

Portfell

C0060

Aruandekuu Aruandekuu
päeva seisuga päeva seisuga
saadud
Ostja/Müüja
tasutud
Lepingute arv Lepingumaht
kindlustusma kindlustusma
ksed
ksed
C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Investeerimisris
Tuletisinstru
Tuletisinstru
kiga elukindlustus
mendi alusvara Tuletisinstru
Fondi number
mendi
lepingutes hoitavad
või -kohustise mendi kasutus
alusinstrument
tuletisinstrumendid
tunnuskoodi liik

C0070

Maksimaalne kahju
lõpetamismenetluse
korral

C0190

C0080

C0090

C0100

Vahetustehin Vahetustehin
gust tulenev
gust tulenev
Alguskuupäev
väljaminev
sissetulev
summa
summa
C0200

C0210

C0220

C0110

Kestus

C0230

Delta

(järgneb)

C0120

Solventsus II
Hindamismee
kohane
tod
väärtus

C0240

C0250
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Tuletisinstru
mendi tinglik
väärtus

Kindlustusvõi edasikind Tuletisinstru Tuletisinstru
lustusandja
mendi
mendi tunnus
tunnuskoodi
tunnuskood
koodi liik
liik

▼B
Teave tuletisinstrumentide kohta
Tuletisinstru
mendi
tunnuskood

Tuletisinstru
mendi tunnus
koodi liik

Vastaspoole
nimi

Vastaspoole
tunnuskood

Vastaspoole
tunnuskoodi liik

Välisreiting

Krediidikvali
teeti hindav
määratud
asutus

Krediidikvali
teedi aste

Sisereiting

Vastaspoole
grupp

Vastaspoole
grupi
tunnuskood

C0040

C0050

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

Vastaspoole grupi
tunnuskoodi liik

Lepingu
nimetus

Valuuta

Täiendav
tunnuskood

Käivitusväärtus

Lepingu lõpetamise
käivitav sündmus

Vahetustehingu
käigus tasutud
summa valuuta

Vahetustehingu
käigus saadud
summa valuuta

Lõpptähtaeg

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

(järgneb)

S.08.02.01
Tehingud tuletisinstrumentidega

Tuletisinstru
mendi
tunnuskood

Tuletisinstru
mendi tunnus
koodi liik

Portfell

C0040

C0050

C0060

Fondi number

Investeerimisris
kiga elukindlustus
lepingutes hoitavad
tuletisinstrumendid

Tuletisinstru
mendi
alusinstrument

Tuletisinstru
mendi alusvara
või -kohustise
tunnuskoodi liik

Tuletisinstru
mendi kasutus

Tuletisinstru
mendi tinglik
väärtus

Ostja/Müüja

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Aruandekuu
päeva seisuga
(järgneb)
tasutud
kindlustusmak
sed
C0140
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Teave hoitavate positsioonide kohta

▼B
Aruandekuupäeva
seisuga saadud
kindlustusmaksed

Aruandekuu
päeva seisuga
teenitud kasum
või kahjum

Lepingute arv

Lepingumaht

Maksimaalne
kahju lõpeta
mismenetluse
korral

Vahetustehingust
tulenev väljaminev
summa

Vahetustehin
gust tulenev
sissetulev
summa

Alguskuupäev

Solventsus II
kohane väärtus

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

Teave tuletisinstrumentide kohta
Tuletisinstru
mendi
tunnuskood

Tuletisinstru
mendi tunnus
koodi liik

Vastaspoole
nimi

Vastaspoole
tunnuskood

Vastaspoole
tunnuskoodi liik

Vastaspoole
grupp

Vastaspoole
grupi
tunnuskood

Vastaspoole
grupi tunnus
koodi liik

Lepingu
nimetus

Valuuta

Täiendav
tunnuskood

C0040

C0050

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

Lepingu lõpeta
mise käivitav
sündmus

Vahetustehingu
käigus tasutud
summa valuuta

Vahetustehingu
käigus saadud
summa valuuta

Lõpptähtaeg

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370
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Käivitusväärtus

(järgneb)

▼B
S.08.02.04
Tehingud tuletisinstrumentidega
Teave hoitavate positsioonide kohta

Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja juriidi
line nimi

Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja
tunnuskood

Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja tunnus
koodi liik

Tuletisinstru
mendi
tunnuskood

Tuletisinstru
mendi tunnus
koodi liik

Portfell

Fondi number

0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Ostja/Müüja

C0120

C0130

Aruandekuu
Aruandekuu
päeva seisuga Aruandekuupäeva päeva seisuga
tasutud
teenitud
seisuga saadud
kindlustusma kindlustusmaksed
kasum või
ksed
kahjum
C0140

C0150

C0160

C0080

Tuletisinstru
mendi kasutus

C0090

C0100

C0110

(järgneb)

Lepingute arv

Lepingumaht

Maksimaalne
kahju lõpetamis
menetluse korral

Vahetustehin
gust tulenev
väljaminev
summa

Vahetustehin
gust tulenev
sissetulev
summa

Alguskuupäev

Solventsus II
kohane
väärtus

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

Teave tuletisinstrumentide kohta
Tuletisinstru
mendi
tunnuskood

Tuletisinstru
mendi tunnus
koodi liik

Vastaspoole
nimi

Vastaspoole
tunnuskood

Vastaspoole
tunnuskoodi
liik

Vastaspoole
grupp

Vastaspoole
grupi
tunnuskood

Vastaspoole
grupi tunnus
koodi liik

Lepingu nimetus

Valuuta

Täiendav
tunnuskood

C0040

C0050

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

(järgneb)
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Tuletisinstrumendi
tinglik väärtus

Investeerimisris
kiga elukindlus
Tuletisinstru
Tuletisinstru
tuslepingutes
mendi alusvara
mendi
hoitavad
või -kohustise
alusinstrument
tuletisinstrume
tunnuskoodi liik
ndid

▼B
Käivitusväärtus

Lepingu lõpeta
mise käivitav
sündmus

Vahetustehingu
käigus tasutud
summa valuuta

Vahetustehingu
käigus saadud
summa valuuta

Lõpptähtaeg

C0330

C0340

C0350

C0360

C0370

S.09.01.01
Perioodi tulu/kasum või kahjum
Varaklassid

Portfell

Investeerimisriskiga elukindlustusle
pingutes hoitavad varad

Dividendid

Intressid

Renditulu

Netokasum või
-kahjum

Realiseerimata kasum või
kahjum

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

S.09.01.04
Perioodi tulu/kasum või kahjum

C0010

Kindlustus- või
Kindlustus- või
edasikindlustu
edasikindlustu
sandja tunnuskoodi
sandja tunnuskood
liik
C0020

C0030

Varaklassid

Portfell

Investeerimisriskiga
elukindlustuslepingutes
hoitavad varad

Dividendid

Intressid

Renditulu

Netokasum või
-kahjum

Realiseerimata
kasum või
kahjum

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110
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Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja juriidiline
nimi

▼B
S.10.01.01
Väärtpaberite laenuks andmise ja repotehingud

Portfell

Fondi
number

Varaklassid

Vastaspoole
nimi

Vastaspoole
tunnuskood

Vastaspoole
tunnuskoodi
liik

Vastaspoole
varaklass

Investeerimisriskiga
elukindlustuslepingutes
hoitavad varad

Lepinguline
roll

Tehingu
alguse poole
summa

Tehingu
lõpu poole
summa

Algus
kuupäev

Lõpptähta
eg

Solventsus II
kohane
väärtus

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

S.10.01.04
Väärtpaberite laenuks andmise ja repotehingud
Kindlustus- või Kindlustus- või Kindlustus- või
edasikindlustu edasikindlustu edasikindlustu
sandja juriidi
sandja
sandja tunnus
line nimi
tunnuskood
koodi liik
C0010

C0020

C0030

Portfell

Fondi number

Varaklassid

Vastaspoole
nimi

Vastaspoole
tunnuskood

Vastaspoole
tunnuskoodi
liik

Vastaspoole
varaklass

Investeerimisriskiga
elukindlustuslepingutes
hoitavad varad

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

Tehingu alguse
poole summa

Tehingu lõpu
poole summa

Alguskuupäev

Lõpptähtaeg

Solventsus II
kohane väärtus

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170
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Lepinguline roll

(järgneb)

▼B
S.11.01.01
Tagatisena hoitavad varad
Teave hoitavate positsioonide kohta
Teave varade kohta, mille
jaoks tagatist hoitakse

Teave hoitavate varade kohta
Vara
tunnuskood

Vara tunnus
koodi liik

Tagatise andnud
vastaspoole nimi

Tagatise andnud vastas
poole grupi nimi

Riik, kus
varad on hoiul

Kogus

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Nominaalsum Hindamismeet
ma
od
C0100

Kogusumma

Kogunenud
intress

Nende varade liik, mille jaoks
tagatist hoitakse

C0120

C0130

C0140

C0110

Teave varade kohta
Teave hoitavate varade kohta
Vara
tunnus
koodi liik

Vara
nimetus

Emitendi
nimi

Emitendi
tunnusko
od

Emitendi
tunnus
koodi liik

C0040

C0050

C0150

C0160

C0170

C0180

Emitendi
Emitendi
Emitendi
grupi
majandus
grupi nimi tunnusko
sektor
od
C0190

C0200

C0210

Emitendi
grupi tunnus
koodi liik

Emitendi
riik

Valuuta

C0220

C0230

C0240

Täiendav
tunnusko Ühikuhind
od
C0250

C0260

Ühiku Solventsus II
kohase hinna prot
sent
nominaalsummast

Lõpptäht
aeg

C0270

C0280
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Vara
tunnusko
od

▼B
S.11.01.04
Tagatisena hoitavad varad
Teave hoitavate positsioonide kohta
Teave varade kohta,
mille jaoks tagatist
hoitakse

Teave hoitavate varade kohta

Kindlustusvõi edasikind
lustusandja
juriidiline nimi

Ettevõtja
tunnuskood

C0010

C0020

Kindlustusvõi edasikind
Vara
lustusandja
tunnuskood
tunnuskoodi
liik
C0030

C0040

Vara
tunnus
koodi liik

Tagatise
andnud
vastaspoole
nimi

Tagatise andnud
vastaspoole grupi
nimi

Riik, kus
varad on
hoiul

Kogus

Nominaals
umma

Hindamis
meetod

Kogusum
ma

Kogunenud
intress

Nende varade liik,
mille jaoks tagatist
hoitakse

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Teave varade kohta
Teave hoitavate varade kohta

C0040

Vara tunnus
Vara nimetus
koodi liik
C0050

C0150

Emitendi
nimi

Emitendi
tunnuskood

C0160

C0170

Emitendi
Emitendi
tunnuskoodi majandussek
liik
tor
C0180

C0190

Emitendi
grupi nimi

Emitendi
grupi
tunnuskood

C0200

C0210

Emitendi
grupi tunnus Emitendi riik
koodi liik
C0220

C0230

Valuuta

Täiendav
tunnuskood

C0240

C0250

(järgneb)
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Vara
tunnuskood

▼B
Teave hoitavate varade kohta

Ühikuhind

Ühiku Solventsus II
kohase hinna prot
sent
nominaalsummast

Lõpptähtaeg

C0260

C0270

C0280
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▼B
S.12.01.01
Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised

Investeerimisriskiga elukindlustus
Kasumiosalu
sega kindlustus

C0020

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0010

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest
varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad
tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega,
pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud
oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0020

Parima hinnangu ja riskimarginaali
summana arvutatud tehnilised eraldised
Parim hinnang
Parima hinnangu brutosumma

R0030

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest
varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku enne vastas
poole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0040

Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelis
test varakogumitest ja piiratud edasikindlustu
sest) sissenõutavad summad enne oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0050

Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõu
tavad summad enne oodatavast kahjust tule
nevat kohandust

R0060

Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõu
tavad summad enne oodatavast kahjust tule
nevat kohandust

R0070

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest
varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku pärast vastas
poole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0080

Parim hinnang miinus edasikindlustusle
pingutest, eriotstarbelistest varakogumitest
ja piiratud edasikindlustusest sissenõu
tavad summad

R0090

Riskimarginaal

R0100

Valikuõiguste Valikuõiguste
ja finantstaga ja finantstaga
tisteta lepingud tisteta lepingud
C0030

C0040

C0050
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▼B
Investeerimisriskiga elukindlustus
Kasumiosalu
sega kindlustus

C0020

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaar
vamise summa
Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0110

Parim hinnang

R0120

Riskimarginaal

R0130

Tehnilised eraldised – kokku

R0200

Tehnilised eraldised miinus edasikindlus
tuslepingutest, eriotstarbelistest varakogu
mitest ja piiratud edasikindlustusest sisse
nõutavad summad – kokku

R0210

Tagasiostu valikuõigusega toodete parim
hinnang

R0220

Rahavoogude
brutosumma

parima

hinnangu

Väljaminev rahavoog
Tuleviku tagatud hüvitised ja määramata
hüvitised

R0230

Tuleviku tagatud hüvitised

R0240

Tuleviku määramata hüvitised

R0250

Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

R0260

Sissetulev rahavoog
Tuleviku kindlustusmaksed

R0270

Muu sissetulev rahavoog

R0280

Sellise parima hinnangu brutosumma prot
sent, mis on arvutatud lähendatud väärtusi
kasutades

R0290

Tagasiostuväärtus

R0300

Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse
intressikõvera üleminekulist kohandamist

R0310

Tehnilised eraldised ilma
üleminekulise kohandamiseta

R0320

intressikõvera

Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse
volatiilsusega kohandamist

R0330

Valikuõiguste Valikuõiguste
ja finantstaga ja finantstaga
tisteta lepingud tisteta lepingud
C0030

C0040

C0050
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▼B
Investeerimisriskiga elukindlustus
Kasumiosalu
sega kindlustus

C0020

Tehnilised eraldised ilma volatiilsust arves
tava kohanduseta ja ilma muude ülemineku
meetmetest tingitud kohandusteta

R0340

Parim hinnang, mille suhtes rakendatakse
kattuvusega kohandamist

R0350

Kattuvusega kohandamiseta ja muude ülemi
nekumeetmeteta tehnilised eraldised

R0360

Valikuõiguste Valikuõiguste
ja finantstaga ja finantstaga
tisteta lepingud tisteta lepingud
C0030

C0040

C0050
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▼B
Muu elukindlustus

Kahjukindlus
tuslepingutest
tulenevad ja
kindlustusle
pingutest tule
nevate kohus
Valikuõiguste Valikuõiguste tustega (välja
ja finantstaga ja finantstaga arvatud tervi
tisteta lepingud tisteta lepingud sekindlustusle
pingutest tule
nevate kohus
tustega) seotud
annuiteedid

C0060

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0010

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest
varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad
tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega,
pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud
oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0020

Parima hinnangu ja riskimarginaali
summana arvutatud tehnilised eraldised
Parim hinnang
Parima hinnangu brutosumma

R0030

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest
varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku enne vastas
poole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0040

Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelis
test varakogumitest ja piiratud edasikindlustu
sest) sissenõutavad summad enne oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0050

Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõu
tavad summad enne oodatavast kahjust tule
nevat kohandust

R0060

Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõu
tavad summad enne oodatavast kahjust tule
nevat kohandust

R0070

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest
varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku pärast vastas
poole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0080

Parim hinnang miinus edasikindlustusle
pingutest, eriotstarbelistest varakogumitest
ja piiratud edasikindlustusest sissenõu
tavad summad

R0090

Riskimarginaal

R0100

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaar
vamise summa
Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0110

Parim hinnang

R0120

C0070

C0080

C0090
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▼B
Muu elukindlustus

Kahjukindlus
tuslepingutest
tulenevad ja
kindlustusle
pingutest tule
nevate kohus
Valikuõiguste Valikuõiguste tustega (välja
ja finantstaga ja finantstaga arvatud tervi
tisteta lepingud tisteta lepingud sekindlustusle
pingutest tule
nevate kohus
tustega) seotud
annuiteedid

C0060

Riskimarginaal

R0130

Tehnilised eraldised – kokku

R0200

Tehnilised eraldised miinus edasikindlus
tuslepingutest, eriotstarbelistest varakogu
mitest ja piiratud edasikindlustusest sisse
nõutavad summad – kokku

R0210

Tagasiostu valikuõigusega toodete parim
hinnang

R0220

Rahavoogude parima hinnangu brutosumma
Väljaminev rahavoog
Tuleviku tagatud hüvitised ja määramata
hüvitised

R0230

Tuleviku tagatud hüvitised

R0240

Tuleviku määramata hüvitised

R0250

Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

R0260

Sissetulev rahavoog
Tuleviku kindlustusmaksed

R0270

Muu sissetulev rahavoog

R0280

Sellise parima hinnangu brutosumma prot
sent, mis on arvutatud lähendatud väärtusi
kasutades

R0290

Tagasiostuväärtus

R0300

Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse
intressikõvera üleminekulist kohandamist

R0310

Tehnilised eraldised ilma
üleminekulise kohandamiseta

R0320

intressikõvera

Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse
volatiilsusega kohandamist

R0330

Tehnilised eraldised ilma volatiilsust arves
tava kohanduseta ja ilma muude ülemineku
meetmetest tingitud kohandusteta

R0340

Parim hinnang, mille suhtes rakendatakse
kattuvusega kohandamist

R0350

Kattuvusega kohandamiseta ja muude ülemi
nekumeetmeteta tehnilised eraldised

R0360

C0070

C0080

C0090
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▼B
Aktsepteeritud edasikindlustustegevus

C0100

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0010

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest
varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad
tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega,
pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud
oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0020

Parima hinnangu ja riskimarginaali
summana arvutatud tehnilised eraldised
Parim hinnang
Parima hinnangu brutosumma

R0030

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest
varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku enne vastas
poole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0040

Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelis
test varakogumitest ja piiratud edasikindlustu
sest) sissenõutavad summad enne oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0050

Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõu
tavad summad enne oodatavast kahjust tule
nevat kohandust

R0060

Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõu
tavad summad enne oodatavast kahjust tule
nevat kohandust

R0070

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest
varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku pärast vastas
poole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0080

Parim hinnang miinus edasikindlustusle
pingutest, eriotstarbelistest varakogumitest
ja piiratud edasikindlustusest sissenõu
tavad summad

R0090

Riskimarginaal

R0100

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaar
vamise summa
Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0110

Parim hinnang

R0120

Kasumiosalu
sega kindlustus

Investeerimis
riskiga
elukindlustus

Muu
elukindlustus

C0110

C0120

C0130
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▼B
Aktsepteeritud edasikindlustustegevus

C0100

Riskimarginaal

R0130

Tehnilised eraldised – kokku

R0200

Tehnilised eraldised miinus edasikindlus
tuslepingutest, eriotstarbelistest varakogu
mitest ja piiratud edasikindlustusest sisse
nõutavad summad – kokku

R0210

Tagasiostu valikuõigusega toodete parim
hinnang

R0220

Rahavoogude parima hinnangu brutosumma
Väljaminev rahavoog
Tuleviku tagatud hüvitised ja määramata
hüvitised

R0230

Tuleviku tagatud hüvitised

R0240

Tuleviku määramata hüvitised

R0250

Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

R0260

Sissetulev rahavoog
Tuleviku kindlustusmaksed

R0270

Muu sissetulev rahavoog

R0280

Sellise parima hinnangu brutosumma prot
sent, mis on arvutatud lähendatud väärtusi
kasutades

R0290

Tagasiostuväärtus

R0300

Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse
intressikõvera üleminekulist kohandamist

R0310

Tehnilised eraldised ilma
üleminekulise kohandamiseta

R0320

intressikõvera

Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse
volatiilsusega kohandamist

R0330

Tehnilised eraldised ilma volatiilsust arves
tava kohanduseta ja ilma muude ülemineku
meetmetest tingitud kohandusteta

R0340

Parim hinnang, mille suhtes rakendatakse
kattuvusega kohandamist

R0350

Kattuvusega kohandamiseta ja muude ülemi
nekumeetmeteta tehnilised eraldised

R0360

Kasumiosalu
sega kindlustus

Investeerimis
riskiga
elukindlustus

Muu
elukindlustus

C0110

C0120

C0130
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▼B
Aktsepteeritud
edasikindlustustegevus

Kokku (elukind
lustus, v.a tervise
Kahjukindlustuslepin kindlustus, sh inves
gutest tulenevad ja
teerimisfondi tootlu
muude kui aktseptee sega seotud investee
ritud tervisekindlustus
rimisriskiga
lepingutest tulenevate
elukindlustus)
kohustustega seotud
annuiteedid
C0140

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0010

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest
ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad
kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldis
tega, pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0020

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud
tehnilised eraldised
Parim hinnang
Parima hinnangu brutosumma

R0030

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest
ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku
enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0040

Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogu
mitest ja piiratud edasikindlustusest) sissenõutavad summad
enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0050

Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad
enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0060

Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad
enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0070

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest
ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku
pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0080

Parim hinnang miinus edasikindlustuslepingutest, eriots
tarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad

R0090

Riskimarginaal

R0100

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa
Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0110

Parim hinnang

R0120

Riskimarginaal

R0130

Tehnilised eraldised – kokku

R0200

C0150
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▼B
Aktsepteeritud
edasikindlustustegevus

Kokku (elukind
lustus, v.a tervise
Kahjukindlustuslepin kindlustus, sh inves
gutest tulenevad ja
teerimisfondi tootlu
muude kui aktseptee sega seotud investee
ritud tervisekindlustus
rimisriskiga
lepingutest tulenevate
elukindlustus)
kohustustega seotud
annuiteedid
C0140

Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest,
eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikind
lustusest sissenõutavad summad – kokku

R0210

Tagasiostu valikuõigusega toodete parim hinnang

R0220

Rahavoogude parima hinnangu brutosumma
Väljaminev rahavoog
Tuleviku tagatud hüvitised ja määramata hüvitised

R0230

Tuleviku tagatud hüvitised

R0240

Tuleviku määramata hüvitised

R0250

Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

R0260

Sissetulev rahavoog
Tuleviku kindlustusmaksed

R0270

Muu sissetulev rahavoog

R0280

Sellise parima hinnangu brutosumma protsent, mis on
arvutatud lähendatud väärtusi kasutades

R0290

Tagasiostuväärtus

R0300

Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse intressikõvera
üleminekulist kohandamist

R0310

Tehnilised eraldised ilma intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta

R0320

Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega
kohandamist

R0330

Tehnilised eraldised ilma volatiilsust arvestava kohanduseta
ja ilma muude üleminekumeetmetest tingitud kohandusteta

R0340

Parim hinnang, mille suhtes rakendatakse kattuvusega
kohandamist

R0350

Kattuvusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta
tehnilised eraldised

R0360

C0150
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▼B
Tervisekindlustus (otsekindlustustegevus)

Kahjukindlus
tuslepingutest
tulenevad ja
tervisekindlus
Valikuõiguste Valikuõiguste tuslepingutest
tulenevate
ja finantstaga ja finantstaga
tisteta lepingud tisteta lepingud kohustustega
seotud
annuiteedid

C0160

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0010

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest
varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad
tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega,
pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud
oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0020

Parima hinnangu ja riskimarginaali
summana arvutatud tehnilised eraldised
Parim hinnang
Parima hinnangu brutosumma

R0030

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest
varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku enne vastas
poole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0040

Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelis
test varakogumitest ja piiratud edasikindlustu
sest) sissenõutavad summad enne oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0050

Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõu
tavad summad enne oodatavast kahjust tule
nevat kohandust

R0060

Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõu
tavad summad enne oodatavast kahjust tule
nevat kohandust

R0070

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest
varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku pärast vastas
poole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0080

Parim hinnang miinus edasikindlustusle
pingutest, eriotstarbelistest varakogumitest
ja piiratud edasikindlustusest sissenõu
tavad summad

R0090

Riskimarginaal

R0100

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaar
vamise summa
Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0110

Parim hinnang

R0120

Riskimarginaal

R0130

C0170

C0180

C0190
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▼B
Tervisekindlustus (otsekindlustustegevus)

Kahjukindlus
tuslepingutest
tulenevad ja
tervisekindlus
Valikuõiguste Valikuõiguste tuslepingutest
tulenevate
ja finantstaga ja finantstaga
tisteta lepingud tisteta lepingud kohustustega
seotud
annuiteedid

C0160

Tehnilised eraldised – kokku

R0200

Tehnilised eraldised miinus edasikindlus
tuslepingutest, eriotstarbelistest varakogu
mitest ja piiratud edasikindlustusest sisse
nõutavad summad – kokku

R0210

Tagasiostu valikuõigusega toodete parim
hinnang

R0220

Rahavoogude parima hinnangu brutosumma
Väljaminev rahavoog
Tuleviku tagatud hüvitised ja määramata
hüvitised

R0230

Tuleviku tagatud hüvitised

R0240

Tuleviku määramata hüvitised

R0250

Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

R0260

Sissetulev rahavoog
Tuleviku kindlustusmaksed

R0270

Muu sissetulev rahavoog

R0280

Sellise parima hinnangu brutosumma prot
sent, mis on arvutatud lähendatud väärtusi
kasutades

R0290

Tagasiostuväärtus

R0300

Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse
intressikõvera üleminekulist kohandamist

R0310

Tehnilised eraldised ilma
üleminekulise kohandamiseta

R0320

intressikõvera

Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse
volatiilsusega kohandamist

R0330

Tehnilised eraldised ilma volatiilsust arves
tava kohanduseta ja ilma muude ülemineku
meetmetest tingitud kohandusteta

R0340

Parim hinnang, mille suhtes rakendatakse
kattuvusega kohandamist

R0350

Kattuvusega kohandamiseta ja muude ülemi
nekumeetmeteta tehnilised eraldised

R0360

C0170

C0180

C0190
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▼B

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0010

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest
ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad
kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldis
tega, pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0020

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud
tehnilised eraldised
Parim hinnang
Parima hinnangu brutosumma

R0030

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest
ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku
enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0040

Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogu
mitest ja piiratud edasikindlustusest) sissenõutavad summad
enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0050

Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad
enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0060

Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad
enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0070

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest
ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku
pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0080

Parim hinnang miinus edasikindlustuslepingutest, eriots
tarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad

R0090

Riskimarginaal

R0100

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa
Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0110

Parim hinnang

R0120

Riskimarginaal

R0130

Tehnilised eraldised – kokku

R0200

Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest,
eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikind
lustusest sissenõutavad summad – kokku

R0210

Tagasiostu valikuõigusega toodete parim hinnang

R0220

Rahavoogude parima hinnangu brutosumma
Väljaminev rahavoog

Tervisekindlustuse
edasikindlustus
(aktsepteeritud
edasikindlustus)

Kokku (SLT
tervisekindlustus)

C0200

C0210
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▼B

Tuleviku tagatud hüvitised ja määramata hüvitised

R0230

Tuleviku tagatud hüvitised

R0240

Tuleviku määramata hüvitised

R0250

Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

R0260

Sissetulev rahavoog
Tuleviku kindlustusmaksed

R0270

Muu sissetulev rahavoog

R0280

Sellise parima hinnangu brutosumma protsent, mis on
arvutatud lähendatud väärtusi kasutades

R0290

Tagasiostuväärtus

R0300

Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse intressikõvera
üleminekulist kohandamist

R0310

Tehnilised eraldised ilma intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta

R0320

Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega
kohandamist

R0330

Tehnilised eraldised ilma volatiilsust arvestava kohanduseta
ja ilma muude üleminekumeetmetest tingitud kohandusteta

R0340

Parim hinnang, mille suhtes rakendatakse kattuvusega
kohandamist

R0350

Kattuvusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta
tehnilised eraldised

R0360

Tervisekindlustuse
edasikindlustus
(aktsepteeritud
edasikindlustus)

Kokku (SLT
tervisekindlustus)

C0200

C0210

▼B
S.12.01.02
Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised
Investeerimisriskiga elukindlustus
Kasumiosalu
sega kindlustus

C0020

R0010

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest
varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku, mis seon
duvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldis
tega, pärast vastaspoole makseviivitusest
tingitud oodatavast
kahjust tulenevat
kohandust

R0020

Parima hinnangu ja riskimarginaali
summana arvutatud tehnilised eraldised
Parim hinnang
Parima hinnangu brutosumma

R0030

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest
varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku pärast vastas
poole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0080

Parim hinnang miinus edasikindlustuslepin
gutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja
piiratud edasikindlustusest sissenõutavad
summad – kokku

R0090

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad ja kind
lustuslepingutest tulene
vate kohustustega (välja
Valikuõiguste Valikuõiguste arvatud tervisekindlus
ja finantstaga ja finantstaga tuslepingutest tulenevate (järgneb)
tisteta lepingud tisteta lepingud kohustustega) seotud
annuiteedid

Valikuõiguste Valikuõiguste
ja finantstaga ja finantstaga
tisteta lepingud tisteta lepingud

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090
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Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

Muu elukindlustus

▼B
Muu elukindlustus

Investeerimisriskiga elukindlustus
Kasumiosalu
sega kindlustus

C0020

Riskimarginaal

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad ja kind
lustuslepingutest tulene
vate kohustustega (välja
Valikuõiguste Valikuõiguste arvatud tervisekindlus
ja finantstaga ja finantstaga tuslepingutest tulenevate (järgneb)
tisteta lepingud tisteta lepingud kohustustega) seotud
annuiteedid

Valikuõiguste Valikuõiguste
ja finantstaga ja finantstaga
tisteta lepingud tisteta lepingud

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

R0100

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaar
vamise summa

R0110

Parim hinnang

R0120

Riskimarginaal

R0130

Tehnilised eraldised – kokku

R0200

Kokku (elukindlustus,
v.a tervisekindlustus,
Aktsepteeritud
sh investeerimisfondi
edasikindlustu
tootlusega seotud
stegevus
investeerimisriskiga
elukindlustus)
C0100

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0010

C0150

Tervisekindlustus (otsekindlustustegevus)

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad ja tervise
Valikuõiguste Valikuõiguste kindlustuslepingutest tule
ja finantsta ja finantsta
nevate kohustustega
gatisteta
gatisteta
seotud annuiteedid
lepingud
lepingud

C0160

C0170

C0180

C0190

Tervisekindlus
Kokku
tuse edasikind
(SLT
lustus (aktsep
tervisekind
teeritud
lustus)
edasikindlustus)
C0200

C0210
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Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

▼B
Kokku (elukindlustus,
v.a tervisekindlustus,
Aktsepteeritud
sh investeerimisfondi
edasikindlustu
tootlusega seotud
stegevus
investeerimisriskiga
elukindlustus)
C0100

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varako
gumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad
summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud
tehniliste eraldistega, pärast vastaspoole makseviivi
tusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

C0150

Tervisekindlustus (otsekindlustustegevus)

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad ja tervise
Valikuõiguste Valikuõiguste kindlustuslepingutest tule
ja finantsta ja finantsta
nevate kohustustega
gatisteta
gatisteta
seotud annuiteedid
lepingud
lepingud

C0160

C0170

C0180

C0190

Tervisekindlus
Kokku
tuse edasikind
(SLT
lustus (aktsep
tervisekind
teeritud
lustus)
edasikindlustus)
C0200

C0210

R0020

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana
arvutatud tehnilised eraldised

Parim hinnang

R0030

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varako
gumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad
summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest
tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0080

Parim hinnang miinus edasikindlustuslepingutest,
eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikind
lustusest sissenõutavad summad – kokku

R0090

Riskimarginaal

R0100
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Parima hinnangu brutosumma

▼B
Kokku (elukindlustus,
v.a tervisekindlustus,
Aktsepteeritud
sh investeerimisfondi
edasikindlustu
tootlusega seotud
stegevus
investeerimisriskiga
elukindlustus)
C0100

C0150

Tervisekindlustus (otsekindlustustegevus)

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad ja tervise
Valikuõiguste Valikuõiguste kindlustuslepingutest tule
ja finantsta ja finantsta
nevate kohustustega
gatisteta
gatisteta
seotud annuiteedid
lepingud
lepingud

C0160

C0170

C0180

C0190

Tervisekindlus
Kokku
tuse edasikind
(SLT
lustus (aktsep
tervisekind
teeritud
lustus)
edasikindlustus)
C0200

C0210

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
summa
Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0110

Parim hinnang

R0120

Riskimarginaal

R0130

Tehnilised eraldised – kokku

R0200
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▼B
SR.12.01.01
Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised
Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

Z0020

Vahendite kogumi / portfelli number

Z0030

Muu elukindlustus

Investeerimisriskiga elukindlustus
Kasumiosalu
sega
kindlustus

C0020

R0010

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest
varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku, mis seon
duvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldis
tega, pärast vastaspoole makseviivitusest
tingitud oodatavast
kahjust tulenevat
kohandust

R0020

Parima hinnangu ja riskimarginaali
summana arvutatud tehnilised eraldised
Parim hinnang
Parima hinnangu brutosumma

R0030

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest
varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku pärast vastas
poole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0080

Valikuõiguste Valikuõiguste
ja finantstaga ja finantstaga
tisteta
tisteta
lepingud
lepingud
C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090
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Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

Kahjukindlustuslepingutest tule
nevad ja kindlustuslepingutest
Valikuõiguste Valikuõiguste tulenevate kohustustega (välja
ja finantstaga ja finantstaga arvatud tervisekindlustuslepingu
test tulenevate kohustustega) (järgneb)
tisteta
tisteta
seotud annuiteedid
lepingud
lepingud

▼B
Muu elukindlustus

Investeerimisriskiga elukindlustus
Kasumiosalu
sega
kindlustus

C0020

Parim hinnang miinus edasikindlustuslepin
gutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja
piiratud edasikindlustusest sissenõutavad
summad – kokku

R0090

Riskimarginaal

R0100

Kahjukindlustuslepingutest tule
nevad ja kindlustuslepingutest
Valikuõiguste Valikuõiguste tulenevate kohustustega (välja
ja finantstaga ja finantstaga arvatud tervisekindlustuslepingu
test tulenevate kohustustega) (järgneb)
tisteta
tisteta
seotud annuiteedid
lepingud
lepingud

Valikuõiguste Valikuõiguste
ja finantstaga ja finantstaga
tisteta
tisteta
lepingud
lepingud
C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaar
vamise summa
Riskimarginaal

R0130

Parim hinnang

R0120

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0110
R0200
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Tehnilised eraldised – kokku

▼B
Kokku (elukind
lustus, v.a tervise
Aktsepteeritud
kindlustus, sh
edasikindlustu investeerimisfondi
stegevus
tootlusega seotud
investeerimisris
kiga elukindlustus)
C0100

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0010

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumi
test ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad
kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldis
tega, pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0020

C0150

Tervisekindlustus (otsekindlustustegevus)

Kahjukindlustusle
pingutest tulenevad
ja tervisekindlus
Valikuõiguste Valikuõiguste tuslepingutest tule
ja finantsta ja finantsta nevate kohustus
gatisteta
gatisteta
tega seotud
lepingud
lepingud
annuiteedid

C0160

C0170

C0180

C0190

Tervisekindlus
Kokku
tuse edasikind
(SLT
lustus (aktsep
tervisekind
teeritud
lustus)
edasikindlustus)

C0200

C0210

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud
tehnilised eraldised

Parima hinnangu brutosumma

R0030

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja
piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast
vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tule
nevat kohandust

R0080

Parim hinnang miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbe
listest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõu
tavad summad – kokku

R0090

Riskimarginaal

R0100
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Parim hinnang

▼B
Kokku (elukind
lustus, v.a tervise
Aktsepteeritud
kindlustus, sh
edasikindlustu investeerimisfondi
stegevus
tootlusega seotud
investeerimisris
kiga elukindlustus)
C0100

C0150

Tervisekindlustus (otsekindlustustegevus)

Kahjukindlustusle
pingutest tulenevad
ja tervisekindlus
Valikuõiguste Valikuõiguste tuslepingutest tule
ja finantsta ja finantsta nevate kohustus
gatisteta
gatisteta
tega seotud
lepingud
lepingud
annuiteedid

C0160

C0170

C0180

C0190

Tervisekindlus
Kokku
tuse edasikind
(SLT
lustus (aktsep
tervisekind
teeritud
lustus)
edasikindlustus)

C0200

C0210

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa
Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0110

Parim hinnang

R0120

Riskimarginaal

R0130

Tehnilised eraldised – kokku

R0200
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▼B
S.12.02.01
Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised – riikide kaupa
Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste brutosumma ja parima hinnangu brutosumma eri riikide puhul

Geograafiline ala

R0010

Olulisuse piirmäärast välja jäävad EMP riigid – ei
esitata riikhaaval

R0020

Olulisuse piirmäärast välja jäävad EMPsse mittekuu
luvad riigid – ei esitata riikhaaval

R0030

C0010

Riikide kaupa
1. riik
…

R0040
…

Investeerimis
riskiga
elukindlustus

Muu
elukindlustus

C0020

C0030

C0060

C0090

C0100

C0150
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Päritoluriik

Kasumiosalu
sega kindlustus

Kahjukindlustuslepin
gutest tulenevad ja
Kokku (elukind
kindlustuslepingutest
lustus, v.a tervise
tulenevate kohustus Aktsepteeritud
kindlustus, sh
tega (välja arvatud
edasikindlustu investeerimisfondi (järgneb)
tervisekindlustuslepin
stegevus
tootlusega seotud
gutest tulenevate
investeerimisriskiga
kohustustega) seotud
elukindlustus)
annuiteedid

▼B
Kahjukindlustuslepingu
Tervisekind
test tulenevad ja tervise
lustus
kindlustuslepingutest tule
(otsekindlustus
nevate kohustustega
tegevus)
seotud annuiteedid

Geograafiline ala

C0160

Päritoluriik

R0010

Olulisuse piirmäärast välja jäävad EMP riigid – ei esitata riikhaaval

R0020

Olulisuse piirmäärast välja jäävad EMPsse mittekuuluvad riigid – ei esitata riikhaaval

R0030

Riikide kaupa
1. riik
…

C0190

Tervisekindlus
tuse edasikind Kokku (SLT
lustus (aktsep tervisekindlus
teeritud
tus)
edasikindlustus)
C0200

C0210

C0010
R0040
…
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▼B
S.13.01.01
Tulevaste brutorahavoogude prognoos
Kasumiosalusega kindlustus
Väljaminev rahavoog

Tuleviku
hüvitised

C0010

Aasta
(diskon
teerimata
rahavoo
gude
oodatava
suuruse
prognoos)
1

R0010

2

R0020

3

R0030

4

R0040

5

R0050

6

R0060

7

R0070

8

R0080

9

R0090

10

R0100

11

R0110

12

R0120

13

R0130

14

R0140

15

R0150

16

R0160

17

R0170

18

R0180

19

R0190

20

R0200

21

R0210

Investeerimisriskiga elukindlustus

Sissetulev rahavoog

Tuleviku
kulud ja
Tuleviku Muu sisse
muu välja kindlustus
tulev
minev
maksed
rahavoog
rahavoog
C0020

C0030

C0040

Väljaminev rahavoog

Tuleviku
hüvitised

C0050

Sissetulev rahavoog

Tuleviku
kulud ja
Tuleviku Muu sisse
muu välja kindlustus
tulev
minev
maksed
rahavoog
rahavoog
C0060

C0070

C0080
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▼B
Kasumiosalusega kindlustus
Väljaminev rahavoog

Tuleviku
hüvitised

C0010

22

R0220

23

R0230

24

R0240

25

R0250

26

R0260

27

R0270

28

R0280

29

R0290

30

R0300

31–40

R0310

41–50

R0320

51 jj

R0330

Investeerimisriskiga elukindlustus

Sissetulev rahavoog

Tuleviku
kulud ja
Tuleviku Muu sisse
muu välja kindlustus
tulev
minev
maksed
rahavoog
rahavoog
C0020

C0030

C0040

Tuleviku
hüvitised

C0090
Aasta
(diskonteeri
mata raha
voogude
oodatava
suuruse
prognoos)

1

R0010

2

R0020

3

R0030

4

R0040

5

R0050

Sissetulev rahavoog

Tuleviku
kulud ja
Tuleviku Muu sisse
muu välja kindlustus
tulev
minev
maksed
rahavoog
rahavoog
C0100

C0110

Tuleviku
hüvitised

C0050

Sissetulev rahavoog

Tuleviku
kulud ja
Tuleviku Muu sisse
muu välja kindlustus
tulev
minev
maksed
rahavoog
rahavoog
C0060

C0070

C0080

Kahjukindlustuslepingutest tulenevad
annuiteedid

Muu elukindlustus
Väljaminev rahavoog

Väljaminev rahavoog

C0120

Väljaminev rahavoog

Tuleviku
hüvitised

C0130

Sissetulev rahavoog

Tuleviku
kulud ja
Tuleviku Muu sisse
muu välja kindlustus
tulev
minev
maksed
rahavoog
rahavoog
C0140

C0150

C0160
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▼B
Kahjukindlustuslepingutest tulenevad
annuiteedid

Muu elukindlustus
Väljaminev rahavoog

Tuleviku
hüvitised

C0090
Aasta
(diskonteeri
mata raha
voogude
oodatava
suuruse
prognoos)

6

R0060

7

R0070

8

R0080

9

R0090

10

R0100

11

R0110

12

R0120

13

R0130

14

R0140

15

R0150

16

R0160

17

R0170

18

R0180

19

R0190

20

R0200

21

R0210

22

R0220

23

R0230

24

R0240

25

R0250

26

R0260

27

R0270

28

R0280

29

R0290

30

R0300

Sissetulev rahavoog

Tuleviku
kulud ja
Tuleviku Muu sisse
muu välja kindlustus
tulev
minev
maksed
rahavoog
rahavoog
C0100

C0110

C0120

Väljaminev rahavoog

Tuleviku
hüvitised

C0130

Sissetulev rahavoog

Tuleviku
kulud ja
Tuleviku Muu sisse
muu välja kindlustus
tulev
minev
maksed
rahavoog
rahavoog
C0140

C0150

C0160
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▼B
Kahjukindlustuslepingutest tulenevad
annuiteedid

Muu elukindlustus
Väljaminev rahavoog

Tuleviku
hüvitised

C0090

Sissetulev rahavoog

Tuleviku
kulud ja
Tuleviku Muu sisse
muu välja kindlustus
tulev
minev
maksed
rahavoog
rahavoog
C0100

C0110

C0120

Väljaminev rahavoog

Tuleviku
hüvitised

C0130

Sissetulev rahavoog

Tuleviku
kulud ja
Tuleviku Muu sisse
muu välja kindlustus
tulev
minev
maksed
rahavoog
rahavoog
C0140

C0150

C0160

Aasta
(diskonteeri
mata raha
voogude
oodatava
suuruse
prognoos)

31–40

R0310

41–50

R0320

51 jj

R0330

Aktsepteeritud edasikindlustustegevus
Väljaminev rahavoog

Tuleviku
hüvitised

C0170
Aasta
(diskonteeri
mata raha
voogude
oodatava
suuruse
prognoos)

1

R0010

2

R0020

3

R0030

4

R0040

5

R0050

6

R0060

7

R0070

8

R0080

9

R0090

10

R0100

11

R0110

Sissetulev rahavoog

Tuleviku
kulud ja
Tuleviku Muu sisse
muu välja kindlustus
tulev
minev
maksed
rahavoog
rahavoog
C0180

C0190

C0200

Tervisekindlustus
Väljaminev rahavoog

Tuleviku
hüvitised

C0210

Sissetulev rahavoog

Tuleviku
kulud ja
Tuleviku Muu sisse
muu välja kindlustus
tulev
minev
maksed
rahavoog
rahavoog
C0220

C0230

C0240
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▼B
Aktsepteeritud edasikindlustustegevus
Väljaminev rahavoog

Tuleviku
hüvitised

C0170
Aasta
(diskonteeri
mata raha
voogude
oodatava
suuruse
prognoos)

12

R0120

13

R0130

14

R0140

15

R0150

16

R0160

17

R0170

18

R0180

19

R0190

20

R0200

21

R0210

22

R0220

23

R0230

24

R0240

25

R0250

26

R0260

27

R0270

28

R0280

29

R0290

30

R0300

31–40

R0310

41–50

R0320

51 jj

R0330

Sissetulev rahavoog

Tuleviku
kulud ja
Tuleviku Muu sisse
muu välja kindlustus
tulev
minev
maksed
rahavoog
rahavoog
C0180

C0190

C0200

Tervisekindlustus
Väljaminev rahavoog

Tuleviku
hüvitised

C0210

Sissetulev rahavoog

Tuleviku
kulud ja
Tuleviku Muu sisse
muu välja kindlustus
tulev
minev
maksed
rahavoog
rahavoog
C0220

C0230

C0240
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▼B
Tervisekindlustuse edasikindlustus
Väljaminev rahavoog
Tuleviku
hüvitised
C0250

Aasta (diskontee
rimata rahavoo
gude oodatava
suuruse
prognoos)
1

R0010

2

R0020

3

R0030

4

R0040

5

R0050

6

R0060

7

R0070

8

R0080

9

R0090

10

R0100

11

R0110

12

R0120

13

R0130

14

R0140

15

R0150

16

R0160

17

R0170

18

R0180

19

R0190

20

R0200

21

R0210

22

R0220

23

R0230

24

R0240

25

R0250

Sissetulev rahavoog

Tuleviku kulud
Tuleviku
ja muu välja kindlustusmaks
minev rahavoog
ed
C0260

C0270

Muu sissetulev
rahavoog
C0280

Edasikindlustuse
sissenõutavad
summad kokku
(pärast
kohandamist)

C0290
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▼B
Tervisekindlustuse edasikindlustus
Väljaminev rahavoog
Tuleviku
hüvitised
C0250

26

R0260

27

R0270

28

R0280

29

R0290

30

R0300

31–40

R0310

41–50

R0320

51 jj

R0330

Sissetulev rahavoog

Tuleviku kulud
Tuleviku
ja muu välja kindlustusmaks
minev rahavoog
ed
C0260

C0270

Muu sissetulev
rahavoog
C0280

Edasikindlustuse
sissenõutavad
summad kokku
(pärast
kohandamist)

C0290

▼B
S.14.01.01
Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste analüüs
Portfell
Toote tunnuskood

Fondi number

Äriliin

Lepingute arv aasta lõpu
seisuga

Aasta jooksul sõlmitud
uute lepingute arv

Kindlustusmaksete
kogusumma

Aasta jooksul tasutud
nõuete kogusumma

Riik

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Toote tunnuskood

Toote liigitus

Toote liik

Toote nimi

Kas toodet turustatakse
jätkuvalt?

Kindlustusmaksete liik

Finantsinstrumendi
kasutamine
jäljendamiseks?

Homogeensete riskigrup
pide arv toodetes

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

Toote kirjeldus

Homogeense riskigrupi kood

►M1 Parim hinnang ja tehnilised eral
dised tervikuna ◄

Riskikapital

Tagasiostuväärtus

Aastane garanteeritud määr (garantii
keskmise kestuse puhul)

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Teave toodete ja homogeensete riskigruppide kohta
Toote tunnuskood

Homogeense riskigrupi kood

C0220

C0230
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Teave homogeensete riskigruppide kohta

▼B
S.15.01.01
Muutuvate annuiteetide garantiide kirjeldus
Toote tunnuskood

Toote nimi

Toote kirjeldus

Garantii jõustumise
kuupäev

Garantii lõppemise
kuupäev

Garantii liik

Garanteeritud tase

Garantii kirjeldus

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

S.15.01.04
Muutuvate annuiteetide garantiide kirjeldus
Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja juriidiline
nimi

Ettevõtja
tunnuskood

Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja tunnus
koodi liik

Toote tunnuskood

Toote nimi

Toote kirjeldus

Garantii jõustu
mise kuupäev

Garantii lõppe
mise kuupäev

Garantii liik

Garanteeritud
tase

Garantii kirjeldus

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

A1

Muutuvate annuiteetide garantiide riskide maandamine
Toote
tunnuskood

Toote nimi

Riskimaanduse
liik

Deltariski
maandamine

Rooriski
maandamine

Gammariski
maandamine

Veariski
maandamine

Valuutariski
maandamine

Muude riskide
maandamine

Riskimaanduseta
majandustulem

Riskimaandusega
majandustulem

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140
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S.15.02.01

▼B
S.15.02.04
Muutuvate annuiteetide garantiide riskide maandamine
Kindlustus- või edasi
Kindlustus- või edasi
kindlustusandja jurii Ettevõtja tunnuskood
kindlustusandja
diline nimi
tunnuskoodi liik
C0010

C0020

C0030

Toote tunnuskood

Toote nimi

Riskimaanduse liik

Deltariski
maandamine

C0040

C0050

C0060

C0070

Rooriski maandamine (järgneb)
C0080

Gammariski maandamine

Veariski maandamine

Valuutariski maandamine

Muude riskide maandamine

Riskimaanduseta majandustulem

Riskimaandusega majandustulem

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

S.16.01.01
Teave kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteetide kohta
Z0010

Õnnetusjuhtumi aasta või kindlustusaasta

Z0020

Valuuta

Z0030

Valuuta konverteerimine

Z0040

C0010

Teave N aasta kohta:
Keskmine intressimäär

R0010

Kohustuste keskmine kestus

R0020

Soodustatud isikute kaalutud keskmine
vanus

R0030
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Seotud kahjukindlustuse äriliin

▼B
Teave annuiteetide kohta

Aasta

R0040

N-14

R0050

N-13

R0060

N-12

R0070

N-11

R0080

N-10

R0090

N-9

R0100

N-8

R0110

N-7

R0120

N-6

R0130

N-5

R0140

N-4

R0150

N-3

R0160

N-2

R0170

N-1

R0180

N

R0190

Kokku

R0200

N aasta jooksul
tehtud diskonteeri
mata annuiteedi
nõuete eraldised

N aasta jooksul
tehtud
annuiteedimaksed

C0020

C0030

C0040

Annuiteedinõuete
Diskonteerimata
Annuiteetlepingutest
eraldiste parim
annuiteedinõuete eral tulenevate kohustuste
hinnang aasta N lõpu
dised aasta N lõpu
arv aasta N lõpu
seisuga
seisuga
seisuga
(diskonteeritud)
C0050

C0060

C0070

Diskonteerimata
arengutulem

C0080
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Eelnenud aastad

Diskonteerimata
annuiteedinõuete eral
dised aasta N alguse
seisuga

▼B
S.17.01.01
Kahjukindlustuse tehnilised eraldised
Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0020

Aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

R0030

Aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus

R0040

C0020

C0030

C0040

Merenduse,
Mootorsõiduki
Maismaasõidu lennunduse ja
valdaja vastu
kite kindlustus
transpordi
tuskindlustus
kindlustus
C0050

C0060

C0070

Kindlustusmaksete eraldised
R0060

Bruto – otsekindlustustegevus

R0070

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

R0080

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustustegevus

R0090

R0100
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Parim hinnang

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

Tööõnnetuse
ja kutsehai
guse
kindlustus

R0050

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

Bruto – Kokku

Sissetuleku
kaotuse
kindlustus

R0010

Otsekindlustustegevus

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlus
tusest sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste
eraldistega, pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat
kohandust

Ravikulukindl
ustus

▼B
Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikind
lustusest) sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0110

Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tule
nevat kohandust

R0120

Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tule
nevat kohandust

R0130

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0140

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netosumma

R0150

Ravikulukindl
ustus

Sissetuleku
kaotuse
kindlustus

Tööõnnetuse
ja kutsehai
guse
kindlustus

C0020

C0030

C0040

Merenduse,
Mootorsõiduki
Maismaasõidu lennunduse ja
valdaja vastu
kite kindlustus
transpordi
tuskindlustus
kindlustus
C0050

C0060

C0070

Kahjude eraldised
R0160

Bruto – otsekindlustustegevus

R0170

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

R0180

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustustegevus

R0190
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Bruto – Kokku

▼B
Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

Üldine vastu
tuskindlustus

Krediidi- ja
garantiikindlu
stus

Õigusabiku
lude
kindlustus

C0080

C0090

C0100

C0110

Abistamisteen
Muud
used
finantskahjud
C0120

C0130

R0010

Otsekindlustustegevus

R0020

Aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

R0030

Aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus

R0040

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlus
tusest sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste
eraldistega, pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat
kohandust

Tule- ja muu
varakahju
kindlustus

R0050

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

Kindlustusmaksete eraldised
Bruto – Kokku

R0060

Bruto – otsekindlustustegevus

R0070

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

R0080

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustustegevus

R0090

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0100

Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikind
lustusest) sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0110

Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tule
nevat kohandust

R0120
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Parim hinnang

▼B
Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tule
nevat kohandust

R0130

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0140

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netosumma

R0150

Tule- ja muu
varakahju
kindlustus

Üldine vastu
tuskindlustus

Krediidi- ja
garantiikindlu
stus

Õigusabiku
lude
kindlustus

C0080

C0090

C0100

C0110

Abistamisteen
Muud
used
finantskahjud
C0120

C0130

Kahjude eraldised
Bruto – Kokku

R0160
R0170

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

R0180

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustustegevus

R0190

Aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0010

Otsekindlustustegevus

R0020

Aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

R0030

Aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus

R0040

Mitteproportsio
naalne tervise
kindlustuse
edasikindlustus

Mitteproportsio
naalne isikukah
jude
edasikindlustus

C0140

C0150

Kahjukindlustus
Mitteproportsio
Mitteproportsio lepingutest tule
naalne merenduse,
naalne varakind nevad kohustused
lennunduse ja
kokku
lustuse
transpordi kindlus
edasikindlustus
tuse edasikindlustus
C0160

C0170

C0180
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Bruto – otsekindlustustegevus

▼B
Aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlus
tusest sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste
eraldistega, pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat
kohandust

Mitteproportsio
naalne tervise
kindlustuse
edasikindlustus

Mitteproportsio
naalne isikukah
jude
edasikindlustus

C0140

C0150

Kahjukindlustus
Mitteproportsio
Mitteproportsio lepingutest tule
naalne merenduse,
naalne varakind nevad kohustused
lennunduse ja
kokku
lustuse
transpordi kindlus
edasikindlustus
tuse edasikindlustus
C0160

C0170

C0180

R0050

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised
Parim hinnang
Kindlustusmaksete eraldised
Bruto – Kokku

R0060
R0070

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

R0080

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustustegevus

R0090

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0100

Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikind
lustusest) sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0110

Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tule
nevat kohandust

R0120

Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tule
nevat kohandust

R0130

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0140
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Bruto – otsekindlustustegevus

▼B
Aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netosumma

Mitteproportsio
naalne tervise
kindlustuse
edasikindlustus

Mitteproportsio
naalne isikukah
jude
edasikindlustus

C0140

C0150

Kahjukindlustus
Mitteproportsio
Mitteproportsio lepingutest tule
naalne merenduse,
naalne varakind nevad kohustused
lennunduse ja
kokku
lustuse
transpordi kindlus
edasikindlustus
tuse edasikindlustus
C0160

C0170

C0180

R0150

Kahjude eraldised
Bruto – Kokku

R0160

Bruto – otsekindlustustegevus

R0170

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

R0180

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustustegevus

R0190

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0200

Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikind
lustusest) sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0210

Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tule
nevat kohandust

R0220

Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tule
nevat kohandust

R0230

Ravikulukindl
ustus

Sissetuleku
kaotuse
kindlustus

Tööõnnetuse
ja kutsehai
guse
kindlustus

C0020

C0030

C0040

Merenduse,
Mootorsõiduki
Maismaasõidu lennunduse ja
valdaja vastu
kite kindlustus
transpordi
tuskindlustus
kindlustus
C0050

C0060

C0070
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Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

▼B
Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0240

Nõuete eraldiste parima hinnangu netosumma

R0250

Parim hinnang kokku – bruto

R0260

Parim hinnang kokku – neto

R0270

Riskimarginaal

R0280

Ravikulukindl
ustus

Sissetuleku
kaotuse
kindlustus

Tööõnnetuse
ja kutsehai
guse
kindlustus

C0020

C0030

C0040

Merenduse,
Mootorsõiduki
Maismaasõidu lennunduse ja
valdaja vastu
kite kindlustus
transpordi
tuskindlustus
kindlustus
C0050

C0060

C0070

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa
R0290

Parim hinnang

R0300

Riskimarginaal

R0310

Tehnilised eraldised – kokku
Tehnilised eraldised – kokku

R0320

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust
tulenevat kohandust – kokku

R0330

Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja
piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

R0340

Äriliin: täiendav jaotamine (homogeensed riskigrupid)
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Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

▼B
Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

Kindlustusmaksete eraldised – homogeensete riskigruppide koguarv

R0350

Nõuete eraldised – homogeensete riskigruppide koguarv

R0360

Ravikulukindl
ustus

Sissetuleku
kaotuse
kindlustus

Tööõnnetuse
ja kutsehai
guse
kindlustus

C0020

C0030

C0040

Merenduse,
Mootorsõiduki
Maismaasõidu lennunduse ja
valdaja vastu
kite kindlustus
transpordi
tuskindlustus
kindlustus
C0050

C0060

C0070

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu rahavoog (bruto)
Väljaminev rahavoog
Tuleviku hüvitised ja nõuded

R0370

Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

R0380

Tuleviku kindlustusmaksed

R0390

Muu sissetulev rahavoog (sh jääkvarast ja regressist sissenõutavad summad)

R0400

Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0200

Tule- ja muu
varakahju
kindlustus

Üldine vastu
tuskindlustus

Krediidi- ja
garantiikindlu
stus

Õigusabiku
lude
kindlustus

C0080

C0090

C0100

C0110

Abistamisteen
Muud
used
finantskahjud
C0120

C0130

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 142

Sissetulev rahavoog

▼B
Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

R0210

Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tule
nevat kohandust

R0220

Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tule
nevat kohandust

R0230

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0240

Nõuete eraldiste parima hinnangu netosumma

R0250

Parim hinnang kokku – bruto

R0260

Parim hinnang kokku – neto

R0270

Riskimarginaal

R0280

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa
Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0290

Parim hinnang

R0300

Riskimarginaal

R0310

Tehnilised eraldised – kokku
Tehnilised eraldised – kokku

R0320

Üldine vastu
tuskindlustus

Krediidi- ja
garantiikindlu
stus

Õigusabiku
lude
kindlustus

C0080

C0090

C0100

C0110

Abistamisteen
Muud
used
finantskahjud
C0120

C0130
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Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikind
lustusest) sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

Tule- ja muu
varakahju
kindlustus

▼B
Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust
tulenevat kohandust – kokku

R0330

Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja
piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

R0340

Tule- ja muu
varakahju
kindlustus

Üldine vastu
tuskindlustus

Krediidi- ja
garantiikindlu
stus

Õigusabiku
lude
kindlustus

C0080

C0090

C0100

C0110

Abistamisteen
Muud
used
finantskahjud
C0120

C0130

Äriliin: täiendav jaotamine (homogeensed riskigrupid)
Kindlustusmaksete eraldised – homogeensete riskigruppide koguarv

R0350

Nõuete eraldised – homogeensete riskigruppide koguarv

R0360

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu rahavoog (bruto)

Tuleviku hüvitised ja nõuded

R0370

Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

R0380

Sissetulev rahavoog
Tuleviku kindlustusmaksed

R0390

Muu sissetulev rahavoog (sh jääkvarast ja regressist sissenõutavad summad)

R0400
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Väljaminev rahavoog

▼B
Aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus

R0200

Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikind
lustusest) sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0210

Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tule
nevat kohandust

R0220

Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tule
nevat kohandust

R0230

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0240

Nõuete eraldiste parima hinnangu netosumma

R0250

Parim hinnang kokku – bruto

R0260

Parim hinnang kokku – neto

R0270

Riskimarginaal

R0280

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa
Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0290

Parim hinnang

R0300

Riskimarginaal

R0310

Tehnilised eraldised – kokku
Tehnilised eraldised – kokku

R0320

Mitteproportsio
naalne isikukah
jude
edasikindlustus

C0140

C0150

Kahjukindlustus
Mitteproportsio
Mitteproportsio lepingutest tule
naalne merenduse,
naalne varakind nevad kohustused
lennunduse ja
kokku
lustuse
transpordi kindlus
edasikindlustus
tuse edasikindlustus
C0160

C0170

C0180
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Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

Mitteproportsio
naalne tervise
kindlustuse
edasikindlustus

▼B
Aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust
tulenevat kohandust – kokku

R0330

Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja
piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

R0340

Mitteproportsio
naalne tervise
kindlustuse
edasikindlustus

Mitteproportsio
naalne isikukah
jude
edasikindlustus

C0140

C0150

Kahjukindlustus
Mitteproportsio
Mitteproportsio lepingutest tule
naalne merenduse,
naalne varakind nevad kohustused
lennunduse ja
kokku
lustuse
transpordi kindlus
edasikindlustus
tuse edasikindlustus
C0160

C0170

C0180

Äriliin: täiendav jaotamine (homogeensed riskigrupid)
Kindlustusmaksete eraldised – homogeensete riskigruppide koguarv

R0350

Nõuete eraldised – homogeensete riskigruppide koguarv

R0360

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu rahavoog (bruto)

Tuleviku hüvitised ja nõuded

R0370

Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

R0380

Sissetulev rahavoog
Tuleviku kindlustusmaksed

R0390

Muu sissetulev rahavoog (sh jääkvarast ja regressist sissenõutavad summad)

R0400
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Väljaminev rahavoog

▼B
Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus
Ravikulukindl
ustus

Sissetuleku
kaotuse
kindlustus

Tööõnnetuse
ja kutsehai
guse
kindlustus

C0020

C0030

C0040

Merenduse,
Mootorsõiduki
Maismaasõidu lennunduse ja
valdaja vastu
kite kindlustus
transpordi
tuskindlustus
kindlustus
C0050

C0060

C0070

Nõuete eraldiste parima hinnangu rahavoog (bruto)
Väljaminev rahavoog
Tuleviku hüvitised ja nõuded

R0410

Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

R0420

Sissetulev rahavoog
Tuleviku kindlustusmaksed

R0430

Muu sissetulev rahavoog (sh jääkvarast ja regressist sissenõutavad summad)

R0440
R0450

Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse intressikõvera üleminekulist kohandamist

R0460

Tehnilised eraldised ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta

R0470

Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist

R0480

Tehnilised eraldised ilma volatiilsust arvestava kohanduseta ja ilma muude üleminekumeet
metest tingitud kohandusteta

R0490
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Sellise parima hinnangu brutosumma protsent, mis on arvutatud lähendatud väärtusi
kasutades

▼B
Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus
Tule- ja muu
varakahju
kindlustus

Üldine vastu
tuskindlustus

Krediidi- ja
garantiikindlu
stus

Õigusabiku
lude
kindlustus

C0080

C0090

C0100

C0110

Abistamisteen
Muud
used
finantskahjud
C0120

C0130

Nõuete eraldiste parima hinnangu rahavoog (bruto)
Väljaminev rahavoog
Tuleviku hüvitised ja nõuded

R0410

Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

R0420

Sissetulev rahavoog
Tuleviku kindlustusmaksed

R0430

Muu sissetulev rahavoog (sh jääkvarast ja regressist sissenõutavad summad)

R0440
R0450

Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse intressikõvera üleminekulist kohandamist

R0460

Tehnilised eraldised ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta

R0470

Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist

R0480

Tehnilised eraldised ilma volatiilsust arvestava kohanduseta ja ilma muude üleminekumeet
metest tingitud kohandusteta

R0490
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Sellise parima hinnangu brutosumma protsent, mis on arvutatud lähendatud väärtusi
kasutades

▼B
Aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus
Kahjukindlus
Mitteproport
Mitteproport
sionaalne
Mitteproport tuslepingutest
Mitteproport
tulenevad
sionaalne
merenduse,
sionaalne
sionaalne
kohustused
tervisekindlus
lennunduse ja varakindlus
isikukahjude
kokku
tuse
transpordi
tuse
edasikindlustus
edasikindlustus
kindlustuse
edasikindlustus
edasikindlustus
C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Nõuete eraldiste parima hinnangu rahavoog (bruto)
Väljaminev rahavoog
Tuleviku hüvitised ja nõuded

R0410

Tuleviku kulud ja muu väljaminev rahavoog

R0420

Sissetulev rahavoog
Tuleviku kindlustusmaksed

R0430

Muu sissetulev rahavoog (sh jääkvarast ja regressist sissenõutavad summad)

R0440
R0450

Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse intressikõvera üleminekulist kohandamist

R0460

Tehnilised eraldised ilma intressikõvera üleminekulise kohandamiseta

R0470

Parim hinnang, mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist

R0480

Tehnilised eraldised ilma volatiilsust arvestava kohanduseta ja ilma muude üleminekumeetmetest tingitud
kohandusteta

R0490
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Sellise parima hinnangu brutosumma protsent, mis on arvutatud lähendatud väärtusi kasutades

▼B
S.17.01.02
Kahjukindlustuse tehnilised eraldised

Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0010

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega,
pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0050

Ravikulukindl
ustus

Sissetuleku
kaotuse
kindlustus

Tööõnnetuse
ja kutsehai
guse
kindlustus

C0020

C0030

C0040

Merenduse,
Mootorsõiduki
Maismaasõidu lennunduse ja
valdaja vastu
kite kindlustus
transpordi
tuskindlustus
kindlustus
C0050

C0060

C0070

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised
Parim hinnang

Bruto

R0060

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0140

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netosumma

R0150

Kahjude eraldised
Bruto

R0160

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0240
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Kindlustusmaksete eraldised

▼B
Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

Nõuete eraldiste parima hinnangu netosumma

R0250

Parim hinnang kokku – bruto

R0260

Parim hinnang kokku – neto

R0270

Riskimarginaal

R0280

Ravikulukindl
ustus

Sissetuleku
kaotuse
kindlustus

Tööõnnetuse
ja kutsehai
guse
kindlustus

C0020

C0030

C0040

Merenduse,
Mootorsõiduki
Maismaasõidu lennunduse ja
valdaja vastu
kite kindlustus
transpordi
tuskindlustus
kindlustus
C0050

C0060

C0070

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa
Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0290

Parim hinnang

R0300

Riskimarginaal

R0310

Tehnilised eraldised – kokku

R0320

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust
tulenevat kohandust – kokku

R0330

Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja
piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

R0340
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Tehnilised eraldised – kokku

▼B
Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0010

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega,
pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0050

Tule- ja muu
varakahju
kindlustus

Üldine vastu
tuskindlustus

Krediidi- ja
garantiikindlu
stus

Õigusabiku
lude
kindlustus

C0080

C0090

C0100

C0110

Abistamisteen
Muud
used
finantskahjud
C0120

C0130

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised
Parim hinnang
Kindlustusmaksete eraldised
R0060

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0140

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netosumma

R0150

Kahjude eraldised
Bruto

R0160

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0240

Nõuete eraldiste parima hinnangu netosumma

R0250

Parim hinnang kokku – bruto

R0260

Parim hinnang kokku – neto

R0270

Riskimarginaal

R0280
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Bruto

▼B
Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus
Tule- ja muu
varakahju
kindlustus

Üldine vastu
tuskindlustus

Krediidi- ja
garantiikindlu
stus

Õigusabiku
lude
kindlustus

C0080

C0090

C0100

C0110

Abistamisteen
Muud
used
finantskahjud
C0120

C0130

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa
Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0290

Parim hinnang

R0300

Riskimarginaal

R0310

Tehnilised eraldised – kokku
R0320

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust
tulenevat kohandust – kokku

R0330

Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja
piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

R0340

Aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0010

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega,
pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0050

Mitteproportsio
naalne tervise
kindlustuse
edasikindlustus

Mitteproportsio
naalne isikukah
jude
edasikindlustus

C0140

C0150

Kahjukindlustus
Mitteproportsio
Mitteproportsio lepingutest tule
naalne merenduse,
naalne varakind nevad kohustused
lennunduse ja
kokku
lustuse
transpordi kindlus
edasikindlustus
tuse edasikindlustus
C0160

C0170

C0180
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Tehnilised eraldised – kokku

▼B
Aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus
Mitteproportsio
naalne tervise
kindlustuse
edasikindlustus

Mitteproportsio
naalne isikukah
jude
edasikindlustus

C0140

C0150

Kahjukindlustus
Mitteproportsio
Mitteproportsio lepingutest tule
naalne merenduse,
naalne varakind nevad kohustused
lennunduse ja
kokku
lustuse
transpordi kindlus
edasikindlustus
tuse edasikindlustus
C0160

C0170

C0180

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised
Parim hinnang
Kindlustusmaksete eraldised
Bruto

R0060

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0140

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netosumma

R0150

Bruto

R0160

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0240

Nõuete eraldiste parima hinnangu netosumma

R0250

Parim hinnang kokku – bruto

R0260

Parim hinnang kokku – neto

R0270

Riskimarginaal

R0280

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa
Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0290

Parim hinnang

R0300

Riskimarginaal

R0310
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Kahjude eraldised

▼B
Aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus
Mitteproportsio
naalne tervise
kindlustuse
edasikindlustus

Mitteproportsio
naalne isikukah
jude
edasikindlustus

C0140

C0150

Kahjukindlustus
Mitteproportsio
Mitteproportsio lepingutest tule
naalne merenduse,
naalne varakind nevad kohustused
lennunduse ja
kokku
lustuse
transpordi kindlus
edasikindlustus
tuse edasikindlustus
C0160

C0170

C0180

Tehnilised eraldised – kokku
Tehnilised eraldised – kokku

R0320

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust
tulenevat kohandust – kokku

R0330

Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja
piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

R0340

S.17.01.01

Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

Z0020

Vahendite kogumi / portfelli number

Z0030

Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0010

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega,
pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0050

Ravikulukindl
ustus

Sissetuleku
kaotuse
kindlustus

Tööõnnetuse
ja kutsehai
guse
kindlustus

C0020

C0030

C0040

Merenduse,
Mootorsõiduki
Maismaasõidu lennunduse ja
valdaja vastu
kite kindlustus
transpordi
tuskindlustus
kindlustus
C0050

C0060

C0070
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Kahjukindlustuse tehnilised eraldised

▼B
Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus
Ravikulukindl
ustus

Sissetuleku
kaotuse
kindlustus

Tööõnnetuse
ja kutsehai
guse
kindlustus

C0020

C0030

C0040

Merenduse,
Mootorsõiduki
Maismaasõidu lennunduse ja
valdaja vastu
kite kindlustus
transpordi
tuskindlustus
kindlustus
C0050

C0060

C0070

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised
Parim hinnang
Kindlustusmaksete eraldised
Bruto

R0060

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0140

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netosumma

R0150

Bruto

R0160

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0240

Nõuete eraldiste parima hinnangu netosumma

R0250

Parim hinnang kokku – bruto

R0260

Parim hinnang kokku – neto

R0270

Riskimarginaal

R0280

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa
Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0290
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Kahjude eraldised

▼B
Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

Parim hinnang

R0300

Riskimarginaal

R0310

Ravikulukindl
ustus

Sissetuleku
kaotuse
kindlustus

Tööõnnetuse
ja kutsehai
guse
kindlustus

C0020

C0030

C0040

Merenduse,
Mootorsõiduki
Maismaasõidu lennunduse ja
valdaja vastu
kite kindlustus
transpordi
tuskindlustus
kindlustus
C0050

C0060

C0070

Tehnilised eraldised – kokku
R0320

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust
tulenevat kohandust – kokku

R0330

Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja
piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

R0340

Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0010

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega,
pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0050

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

Tule- ja muu
varakahju
kindlustus

Üldine vastu
tuskindlustus

Krediidi- ja
garantiikindlu
stus

Õigusabiku
lude
kindlustus

C0080

C0090

C0100

C0110

Abistamisteen
Muud
used
finantskahjud
C0120

C0130
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Tehnilised eraldised – kokku

▼B
Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus
Tule- ja muu
varakahju
kindlustus

Üldine vastu
tuskindlustus

Krediidi- ja
garantiikindlu
stus

Õigusabiku
lude
kindlustus

C0080

C0090

C0100

C0110

Abistamisteen
Muud
used
finantskahjud
C0120

C0130

Parim hinnang
Kindlustusmaksete eraldised
Bruto

R0060

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0140

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netosumma

R0150

Kahjude eraldised
R0160

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0240

Nõuete eraldiste parima hinnangu netosumma

R0250

Parim hinnang kokku – bruto

R0260

Parim hinnang kokku – neto

R0270

Riskimarginaal

R0280

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa
Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0290
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Bruto

▼B
Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustustegevus

Parim hinnang

R0300

Riskimarginaal

R0310

Tule- ja muu
varakahju
kindlustus

Üldine vastu
tuskindlustus

Krediidi- ja
garantiikindlu
stus

Õigusabiku
lude
kindlustus

C0080

C0090

C0100

C0110

Abistamisteen
Muud
used
finantskahjud
C0120

C0130

Tehnilised eraldised – kokku
R0320

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust
tulenevat kohandust – kokku

R0330

Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja
piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

R0340

Aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0010

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku, mis seonduvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega,
pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0050

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

Mitteproportsio
naalne tervise
kindlustuse
edasikindlustus

Mitteproportsio
naalne isikukah
jude
edasikindlustus

C0140

C0150

Kahjukindlustus
Mitteproportsio
Mitteproportsio lepingutest tule
naalne merenduse,
naalne varakind nevad kohustused
lennunduse ja
kokku
lustuse
transpordi kindlus
edasikindlustus
tuse edasikindlustus
C0160

C0170

C0180
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Tehnilised eraldised – kokku

▼B
Aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus
Mitteproportsio
naalne tervise
kindlustuse
edasikindlustus

Mitteproportsio
naalne isikukah
jude
edasikindlustus

C0140

C0150

Kahjukindlustus
Mitteproportsio
Mitteproportsio lepingutest tule
naalne merenduse,
naalne varakind nevad kohustused
lennunduse ja
kokku
lustuse
transpordi kindlus
edasikindlustus
tuse edasikindlustus
C0160

C0170

C0180

Parim hinnang
Kindlustusmaksete eraldised
Bruto

R0060

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0140

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netosumma

R0150

Kahjude eraldised
R0160

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

R0240

Nõuete eraldiste parima hinnangu netosumma

R0250

Parim hinnang kokku – bruto

R0260

Parim hinnang kokku – neto

R0270

Riskimarginaal

R0280

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa
Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0290

Parim hinnang

R0300

Riskimarginaal

R0310
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Bruto

▼B
Aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevus
Mitteproportsio
naalne tervise
kindlustuse
edasikindlustus

Mitteproportsio
naalne isikukah
jude
edasikindlustus

C0140

C0150

Kahjukindlustus
Mitteproportsio
Mitteproportsio lepingutest tule
naalne merenduse,
naalne varakind nevad kohustused
lennunduse ja
kokku
lustuse
transpordi kindlus
edasikindlustus
tuse edasikindlustus
C0160

C0170

C0180

Tehnilised eraldised – kokku
Tehnilised eraldised – kokku

R0320

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust
tulenevat kohandust – kokku

R0330

Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja
piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

R0340

Kahjukindlustuse tehnilised eraldised – riikide kaupa
Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste brutosumma ja parima hinnangu brutosumma eri riikide puhul

Otsekindlustustegevus

Geograafiline ala

C0010

Päritoluriik

R0010

Olulisuse piirmäärast välja jäävad EMP riigid – ei
esitata riikhaaval

R0020

Ravikulukindl
ustus

Sissetuleku
kaotuse
kindlustus

C0020

C0030

Tööõnnetuse ja Mootorsõiduki
kutsehaiguse
valdaja vastu
kindlustus
tuskindlustus
C0040

C0050

Maismaasõidu
kite kindlustus

Merenduse,
lennunduse ja
transpordi
kindlustus

Tule- ja muu
varakahju
kindlustus

C0060

C0070

C0080
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S.17.02.01

▼B
Otsekindlustustegevus

Ravikulukindl
ustus

Sissetuleku
kaotuse
kindlustus

C0010

C0020

C0030

C0040

C0010

C0020

C0030

C0040

Geograafiline ala

Olulisuse piirmäärast välja jäävad EMPsse mittekuu
luvad riigid – ei esitata riikhaaval

Merenduse,
lennunduse ja
transpordi
kindlustus

Tule- ja muu
varakahju
kindlustus

C0050

C0060

C0070

C0080

C0050

C0060

C0070

C0080

R0030

Riikide kaupa
1. riik

Maismaasõidu
kite kindlustus

Tööõnnetuse ja Mootorsõiduki
kutsehaiguse
valdaja vastu
kindlustus
tuskindlustus

R0040

…
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▼B
Otsekindlustustegevus
Krediidi- ja
Üldine vastu
garantiikind
tuskindlustus
lustus

Geograafiline ala

Päritoluriik

R0010

Olulisuse piirmäärast välja jäävad EMP riigid – ei esitata riikhaaval

R0020

Olulisuse piirmäärast välja jäävad EMPsse mittekuuluvad riigid – ei esitata riikhaaval

R0030

Riikide kaupa
1. riik

Õigusabiku
Abistamistee
Muud
lude
nused
finantskahjud
kindlustus

C0010

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0010

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

R0040

…
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▼B
S.18.01.01
Tulevaste rahavoogude prognoos (parim hinnang – kahjukindlustus)
Kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang
(bruto)
Väljaminev rahavoog
Tuleviku
hüvitised

Tuleviku kulud ja muu
väljaminev rahavoog

C0010

C0020

Kahjueraldiste parim hinnang
(bruto)

Sissetulev rahavoog
Tuleviku
Muu sissetulev
kindlustusma
rahavoog
ksed
C0030

C0040

Väljaminev rahavoog
Tuleviku
hüvitised

Tuleviku kulud ja muu
väljaminev rahavoog

C0050

C0060

Edasikindlustusle
pingutest sisse
Sissetulev rahavoog
nõutavad
summad kokku
(pärast
Tuleviku
Muu sissetulev
kohandamist)
kindlustusma
rahavoog
ksed
C0070

C0080

C0090

Aasta
(diskonteerimata raha
voogude oodatava
suuruse prognoos)

R0010

2

R0020

3

R0030

4

R0040

5

R0050

6

R0060

7

R0070

8

R0080

9

R0090

10

R0100

11

R0110

12

R0120

13

R0130

14

R0140

15

R0150
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1

▼B
Kindlustusmaksete eraldiste parim hinnang
(bruto)
Väljaminev rahavoog
Tuleviku
hüvitised

Tuleviku kulud ja muu
väljaminev rahavoog

C0010

C0020

Kahjueraldiste parim hinnang
(bruto)

Sissetulev rahavoog
Tuleviku
Muu sissetulev
kindlustusma
rahavoog
ksed
C0030

C0040

Väljaminev rahavoog
Tuleviku
hüvitised

Tuleviku kulud ja muu
väljaminev rahavoog

C0050

C0060

Edasikindlustusle
pingutest sisse
nõutavad
Sissetulev rahavoog
summad kokku
(pärast
Tuleviku
Muu sissetulev
kohandamist)
kindlustusma
rahavoog
ksed
C0070

C0080

C0090

Aasta
(diskonteerimata raha
voogude oodatava
suuruse prognoos)

R0160

17

R0170

18

R0180

19

R0190

20

R0200

21

R0210

22

R0220

23

R0230

24

R0240

25

R0250

26

R0260

27

R0270

28

R0280

29

R0290

30

R0300

31 jj

R0310
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16

▼B
S.19.01.01
Kahjukindlustuslepingutest tulenevad nõuded
Äriliin

Z0010

Õnnetusjuhtumi aasta või kindlustusaasta

Z0020

Valuuta

Z0030

Valuuta konverteerimine

Z0040

Tasutud nõuete brutosumma (mittekumulatiivne)
(absoluutsumma)
Väljamakse kujunemise aasta
Aasta

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 jj

Jooksval
aastal

Aastate
summa
(kumulatii
vne)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

R0100

R0100

N-14

R0110

R0110

N-13

R0120

R0120

N-12

R0130

R0130

N-11

R0140

R0140

N-10

R0150

R0150

N-9

R0160

R0160

N-8

R0170

R0170

N-7

R0180

R0180

N-6

R0190

R0190

N-5

R0200

R0200

N-4

R0210

R0210

N-3

R0220

R0220

N-2

R0230

R0230

N-1

R0240

R0240

N

R0250

R0250
Kokku

R0260
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Eelnenud

▼B
Edasikindlustuslepingutest tulenevalt sissenõutud summa (mittekumulatiivne)
(absoluutsumma)
Väljamakse kujunemise aasta
Aasta

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 jj

Jooksval
aastal

Aastate
summa
(kumulatii
vne)

C0600

C0610

C0620

C0630

C0640

C0650

C0660

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

C0720

C0730

C0740

C0750

C0760

C0770

R0300

R0300

N-14

R0310

R0310

N-13

R0320

R0320

N-12

R0330

R0330

N-11

R0340

R0340

N-10

R0350

R0350

N-9

R0360

R0360

N-8

R0370

R0370

N-7

R0380

R0380

N-6

R0390

R0390

N-5

R0400

R0400

N-4

R0410

R0410

N-3

R0420

R0420

N-2

R0430

R0430

N-1

R0440

R0440

N

R0450

R0450
Kokku

R0460
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Eelnenud

▼B
Tasutud nõuete netosumma (mittekumulatiivne)
(absoluutsumma)
Väljamakse kujunemise aasta
Aasta

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 jj

Jooksval
aastal

Aastate
summa
(kumulatii
vne)

C1200

C1210

C1220

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

C1280

C1290

C1300

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

C1370

R0500

R0500

N-14

R0510

R0510

N-13

R0520

R0520

N-12

R0530

R0530

N-11

R0540

R0540

N-10

R0550

R0550

N-9

R0560

R0560

N-8

R0570

R0570

N-7

R0580

R0580

N-6

R0590

R0590

N-5

R0600

R0600

N-4

R0610

R0610

N-3

R0620

R0620

N-2

R0630

R0630

N-1

R0640

R0640

N

R0650

R0650
Kokku

R0660
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Eelnenud

▼B
Nõuete eraldiste diskonteerimata parim brutohinnang
(absoluutsumma)
Väljamakse kujunemise aasta
Aasta

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 jj

Aasta lõpul
(diskonteeri
tud)

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

Eelnenud R0100

R0100

R0110

R0110

N-13

R0120

R0120

N-12

R0130

R0130

N-11

R0140

R0140

N-10

R0150

R0150

N-9

R0160

R0160

N-8

R0170

R0170

N-7

R0180

R0180

N-6

R0190

R0190

N-5

R0200

R0200

N-4

R0210

R0210

N-3

R0220

R0220

N-2

R0230

R0230

N-1

R0240

R0240

N

R0250

R0250
Kokku

R0260
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N-14

▼B
Nõuete eraldiste diskonteerimata parim hinnang – Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutud summad
(absoluutsumma)
Väljamakse kujunemise aasta
Aasta

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 jj

Aasta lõpul
(diskonteeri
tud)

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840

C0850

C0860

C0870

C0880

C0890

C0900

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

C0960

Eelnenud R0300

R0300

R0310

R0310

N-13

R0320

R0320

N-12

R0330

R0330

N-11

R0340

R0340

N-10

R0350

R0350

N-9

R0360

R0360

N-8

R0370

R0370

N-7

R0380

R0380

N-6

R0390

R0390

N-5

R0400

R0400

N-4

R0410

R0410

N-3

R0420

R0420

N-2

R0430

R0430

N-1

R0440

R0440

N

R0450

R0450
Kokku

R0460
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N-14

▼B
Nõuete eraldiste diskonteerimata parim netohinnang
(absoluutsumma)
Väljamakse kujunemise aasta
Aasta

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 jj

Aasta lõpul
(diskonteeri
tud)

C1400

C1410

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

C1470

C1480

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540

C1550

C1560

Eelnenud R0500

R0500

R0510

R0510

N-13

R0520

R0520

N-12

R0530

R0530

N-11

R0540

R0540

N-10

R0550

R0550

N-9

R0560

R0560

N-8

R0570

R0570

N-7

R0580

R0580

N-6

R0590

R0590

N-5

R0600

R0600

N-4

R0610

R0610

N-3

R0620

R0620

N-2

R0630

R0630

N-1

R0640

R0640

N

R0650

R0650
Kokku

R0660
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N-14

▼B
Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma
(absoluutsumma)

Väljamakse kujunemise aasta

Aasta

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 jj

►M2 Aasta
lõpul
(diskonteeri
tud) ◄

C0400

C0410

C0420

C0430

C0440

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

C0520

C0530

C0540

C0550

C0560

Eelnenud R0100

R0100

R0110

R0110

N-13

R0120

R0120

N-12

R0130

R0130

N-11

R0140

R0140

N-10

R0150

R0150

N-9

R0160

R0160

N-8

R0170

R0170

N-7

R0180

R0180

N-6

R0190

R0190

N-5

R0200

R0200

N-4

R0210

R0210

N-3

R0220

R0220

N-2

R0230

R0230

N-1

R0240

R0240

N

R0250

R0250
Kokku

R0260
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N-14

▼B
Edasikindlustusele esitatud, kuid veel rahuldamata nõuded
(absoluutsumma)

Väljamakse kujunemise aasta

Aasta

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 jj

►M2 Aasta
lõpul
(diskonteeri
tud) ◄

C1000

C1010

C1020

C1030

C1040

C1050

C1060

C1070

C1080

C1090

C1100

C1110

C1120

C1130

C1140

C1150

C1160

Eelnenud R0300

R0300

R0310

R0310

N-13

R0320

R0320

N-12

R0330

R0330

N-11

R0340

R0340

N-10

R0350

R0350

N-9

R0360

R0360

N-8

R0370

R0370

N-7

R0380

R0380

N-6

R0390

R0390

N-5

R0400

R0400

N-4

R0410

R0410

N-3

R0420

R0420

N-2

R0430

R0430

N-1

R0440

R0440

N

R0450

R0450
Kokku

R0460
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N-14

▼B
Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete netosumma
(absoluutsumma)

Väljamakse kujunemise aasta

Aasta

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 jj

►M2 Aasta
lõpul
(diskonteeri
tud) ◄

C1600

C1610

C1620

C1630

C1640

C1650

C1660

C1670

C1680

C1690

C1700

C1710

C1720

C1730

C1740

C1750

C1760

Eelnenud R0500

R0500

R0510

R0510

N-13

R0520

R0520

N-12

R0530

R0530

N-11

R0540

R0540

N-10

R0550

R0550

N-9

R0560

R0560

N-8

R0570

R0570

N-7

R0580

R0580

N-6

R0590

R0590

N-5

R0600

R0600

N-4

R0610

R0610

N-3

R0620

R0620

N-2

R0630

R0630

N-1

R0640

R0640

N

R0650

R0650
Kokku

R0660
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N-14

▼B
Inflatsioonimäärad (ainult juhul, kui meetod näeb ette andmete kohandamist vastavalt inflatsioonile)

Varasemate aastate inflatsioonimäär –
kokku

R0700

Varasemate aastate inflatsioonimäär:
välisinflatsioon

R0710

Varasemate aastate inflatsioonimäär:
siseinflatsioon

R0720

R0730

Oodatav inflatsioonimäär:
välisinflatsioon

R0740

Oodatav inflatsioonimäär: sise
inflatsioon

R0750

N-13

N-12

N-11

N-10

N-9

N-8

N-7

N-6

N-5

N-4

N-3

N-2

N-1

N

C1800

C1810

C1820

C1830

C1840

C1850

C1860

C1870

C1880

C1890

C1900

C1910

C1920

C1930

C1940

C2000

C2010

C2020

C2030

C2040

C2050

C2060

C2070

C2080

C2090

C2100

C2110

C2120

C2130

C2140

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

N+8

N+9

N+10

N+11

N+12

N+13

N+14

N+15

C2200
Kasutatud inflatsioonimäära
kirjeldus:

R0760
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Oodatav inflatsioonimäär – kokku

N-14

▼B
S.20.01.01
Tekkinud nõuete jaotuse muutus
Äriliin:

Z0010

Õnnetusjuhtumi aasta või kindlustusaasta

Z0020

Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma
Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuded. Aasta alguse seisuga avatud nõuded
Aasta lõpu seisuga avatud nõuded

Aasta lõpu seisuga suletud nõuded:
lahendatud makse tegemiseta

lahendatud makse tegemisega

Aasta

R0010

N-14

R0020

N-13

R0030

N-12

R0040

N-11

R0050

N-10

R0060

N-9

R0070

N-8

R0080

N-7

R0090

N-6

R0100

N-5

R0110

Jooksval aastal
tehtud maksete
brutosumma

Esitatud, kuid
veel rahuldamata
nõuete bruto
summa perioodi
lõpu seisuga

Makse tegemi
sega lõpetatud
nõuete arv

Esitatud, kuid
veel rahuldamata
nõuete bruto
summa aasta
alguse seisuga

Jooksval aastal
tehtud maksete
brutosumma

Makse tegemiseta
lõpetatud nõuete
arv

Makse tegemiseta
lahendatud nõuete
puhul esitatud, kuid
veel rahuldamata
nõuete brutosumma
aasta alguse seisuga

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100
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Eelnenud

Nõuete arv

Esitatud, kuid
veel rahuldamata
nõuete bruto
summa aasta
alguse seisuga

▼B
Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuded. Aasta alguse seisuga avatud nõuded
Aasta lõpu seisuga avatud nõuded

Aasta lõpu seisuga suletud nõuded:
lahendatud makse tegemisega

Aasta

N-4

R0120

N-3

R0130

N-2

R0140

N-1

R0150

Eelmised
aastad kokku

R0160

N

R0170

Kokku

R0180

lahendatud makse tegemiseta

Nõuete arv

Esitatud, kuid
veel rahuldamata
nõuete bruto
summa aasta
alguse seisuga

Jooksval aastal
tehtud maksete
brutosumma

Esitatud, kuid
veel rahuldamata
nõuete bruto
summa perioodi
lõpu seisuga

Makse tegemi
sega lõpetatud
nõuete arv

Esitatud, kuid
veel rahuldamata
nõuete bruto
summa aasta
alguse seisuga

Jooksval aastal
tehtud maksete
brutosumma

Makse tegemiseta
lõpetatud nõuete
arv

Makse tegemiseta
lahendatud nõuete
puhul esitatud, kuid
veel rahuldamata
nõuete brutosumma
aasta alguse seisuga

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100
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▼B
Esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma
Aasta jooksul esitatud nõuded
Aasta lõpu seisuga avatud nõuded

Aasta jooksul taasavatud nõuded

Aasta lõpu seisuga suletud nõuded:
lahendatud makse tegemisega

Aasta

R0010

N-14

R0020

N-13

R0030

N-12

R0040

N-11

R0050

N-10

R0060

N-9

R0070

N-8

R0080

N-7

R0090

N-6

R0100

N-5

R0110

N-4

R0120

N-3

R0130

N-2

R0140

C0110

C0120

Esitatud, kuid
veel rahulda
Makse tegemi Jooksval aastal Makse tegemi
mata nõuete
sega lõpetatud tehtud maksete seta lõpetatud
brutosumma
brutosumma
nõuete arv
nõuete arv
perioodi lõpu
seisuga
C0130

C0140

C0150

C0160

Aasta lõpu seisuga avatud nõuded

Nõuete arv

Jooksval aastal
tehtud maksete
brutosumma

C0170

C0180

Aasta lõpu seisuga suletud
nõuded:

Esitatud, kuid
veel rahulda
Makse tegemi Jooksval aastal
mata nõuete
sega lõpetatud tehtud maksete
brutosumma
brutosumma
nõuete arv
perioodi lõpu
seisuga
C0190

C0200

C0210
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Eelnenud

Nõuete arv

Jooksval aastal
tehtud maksete
brutosumma

lahendatud
makse
tegemiseta

▼B
Aasta jooksul esitatud nõuded
Aasta lõpu seisuga avatud nõuded

Aasta jooksul taasavatud nõuded

Aasta lõpu seisuga suletud nõuded:
lahendatud makse tegemisega

Aasta

N-1

R0150

Eelmised
aastad
kokku

R0160

N

R0170

Kokku

R0180

Nõuete arv

Jooksval aastal
tehtud maksete
brutosumma

C0110

C0120

lahendatud
makse
tegemiseta

Esitatud, kuid
veel rahulda
Makse tegemi Jooksval aastal Makse tegemi
mata nõuete
sega lõpetatud tehtud maksete seta lõpetatud
brutosumma
brutosumma
nõuete arv
nõuete arv
perioodi lõpu
seisuga
C0130

C0140

C0150

C0160

Aasta lõpu seisuga avatud nõuded

Nõuete arv

Jooksval aastal
tehtud maksete
brutosumma

C0170

C0180

Aasta lõpu seisuga suletud
nõuded:

Esitatud, kuid
veel rahulda
Makse tegemi Jooksval aastal
mata nõuete
sega lõpetatud tehtud maksete
brutosumma
brutosumma
nõuete arv
perioodi lõpu
seisuga
C0190

C0200

C0210
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▼B
S.21.01.01
Kahjumi jaotuse riskiprofiil
Äriliin

Z0010

Õnnetusjuhtumi aasta või kindlustusaasta

Z0020

R0010

2. vahemik

R0020

3. vahemik

R0030

4. vahemik

R0040

5. vahemik

R0050

6. vahemik

R0060

7. vahemik

R0070

8. vahemik

R0080

9. vahemik

R0090

10. vahemik

R0100

11. vahemik

R0110

Nõuete
vahemiku
ülempiir

Nõuete arv
AY/UWY
aastal N

Tekkinud
nõuete
kogu
summa
AY/UWY
aastal N

Nõuete arv
AY/UWY
aastal N-1

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Tekkinud
Tekkinud
Tekkinud
Tekkinud
Tekkinud
nõuete
nõuete
nõuete
nõuete
nõuete
Nõuete arv
Nõuete arv
Nõuete arv
Nõuete arv
kogu
kogu
kogu
kogu
kogu
AY/UWY
AY/UWY
AY/UWY
AY/UWY
summa
summa
summa
summa
summa
aastal N-2
aastal N-3
aastal N-4
aastal N-5
AY/UWY
AY/UWY
AY/UWY
AY/UWY
AY/UWY
aastal N-1
aastal N-2
aastal N-3
aastal N-4
aastal N-5
C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160
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1. vahemik

Nõuete
vahemiku
alampiir

▼B

R0120

13. vahemik

R0130

14. vahemik

R0140

15. vahemik

R0150

16. vahemik

R0160

17. vahemik

R0170

18. vahemik

R0180

19. vahemik

R0190

20. vahemik

R0200

21. vahemik

R0210

Kokku

R0300

Nõuete
vahemiku
ülempiir

Nõuete arv
AY/UWY
aastal N

Tekkinud
nõuete
kogu
summa
AY/UWY
aastal N

Nõuete arv
AY/UWY
aastal N-1

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Tekkinud
Tekkinud
Tekkinud
Tekkinud
Tekkinud
nõuete
nõuete
nõuete
nõuete
nõuete
Nõuete arv
Nõuete arv
Nõuete arv
Nõuete arv
kogu
kogu
kogu
kogu
kogu
AY/UWY
AY/UWY
AY/UWY
AY/UWY
summa
summa
summa
summa
summa
aastal N-2
aastal N-3
aastal N-4
aastal N-5
AY/UWY
AY/UWY
AY/UWY
AY/UWY
AY/UWY
aastal N-1
aastal N-2
aastal N-3
aastal N-4
aastal N-5
C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160
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12. vahemik

Nõuete
vahemiku
alampiir

▼B

R0010

2. vahemik

R0020

3. vahemik

R0030

4. vahemik

R0040

5. vahemik

R0050

6. vahemik

R0060

7. vahemik

R0070

8. vahemik

R0080

9. vahemik

R0090

10. vahemik

R0100

11. vahemik

R0110

12. vahemik

R0120

13. vahemik

R0130

14. vahemik

R0140

15. vahemik

R0150

Nõuete
vahemiku
ülempiir

C0030

C0040

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280
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1. vahemik

Nõuete
vahemiku
alampiir

Tekkinud
Tekkinud
Tekkinud
Tekkinud
Tekkinud
Tekkinud
nõuete
nõuete
nõuete
nõuete
nõuete
nõuete
Nõuete arv
Nõuete arv
Nõuete arv
Nõuete arv
Nõuete arv
Nõuete arv
kogu
kogu
kogu
kogu
kogu
kogu
AY/UWY
AY/UWY
AY/UWY
AY/UWY
AY/UWY
AY/UWY
summa
summa
summa
summa
summa
summa
aastal N-6
aastal N-7
aastal N-8
aastal N-9
aastal N-10
aastal N-11 AY/UWY
AY/UWY
AY/UWY
AY/UWY
AY/UWY
AY/UWY
aastal
aastal N-6
aastal N-7
aastal N-8
aastal N-9
aastal N-10
N-11

▼B

R0160

17. vahemik

R0170

18. vahemik

R0180

19. vahemik

R0190

20. vahemik

R0200

21. vahemik

R0210

Kokku

R0300

1. vahemik

R0010

2. vahemik

R0020

3. vahemik

R0030

Nõuete
vahemiku
ülempiir

C0030

C0040

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Nõuete vahemiku
alampiir

Nõuete vahemiku
ülempiir

Nõuete arv AY/
UWY aastal N-12

Tekkinud nõuete
kogusumma AY/
UWY aastal N-12

Nõuete arv AY/
UWY aastal N-13

Tekkinud nõuete
kogusumma AY/
UWY aastal N-13

Nõuete arv AY/
UWY aastal N-14

Tekkinud nõuete
kogusumma AY/
UWY aastal N-14

C0030

C0040

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340
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16. vahemik

Nõuete
vahemiku
alampiir

Tekkinud
Tekkinud
Tekkinud
Tekkinud
Tekkinud
Tekkinud
nõuete
nõuete
nõuete
nõuete
nõuete
nõuete
Nõuete arv
Nõuete arv
Nõuete arv
Nõuete arv
Nõuete arv
Nõuete arv
kogu
kogu
kogu
kogu
kogu
kogu
AY/UWY
AY/UWY
AY/UWY
AY/UWY
AY/UWY
AY/UWY
summa
summa
summa
summa
summa
summa
aastal N-6
aastal N-7
aastal N-8
aastal N-9
aastal N-10
aastal N-11 AY/UWY
AY/UWY
AY/UWY
AY/UWY
AY/UWY
AY/UWY
aastal
aastal N-6
aastal N-7
aastal N-8
aastal N-9
aastal N-10
N-11

▼B

R0040

5. vahemik

R0050

6. vahemik

R0060

7. vahemik

R0070

8. vahemik

R0080

9. vahemik

R0090

10. vahemik

R0100

11. vahemik

R0110

12. vahemik

R0120

13. vahemik

R0130

14. vahemik

R0140

15. vahemik

R0150

16. vahemik

R0160

17. vahemik

R0170

18. vahemik

R0180

19. vahemik

R0190

Nõuete vahemiku
ülempiir

Nõuete arv AY/
UWY aastal N-12

Tekkinud nõuete
kogusumma AY/
UWY aastal N-12

Nõuete arv AY/
UWY aastal N-13

Tekkinud nõuete
kogusumma AY/
UWY aastal N-13

Nõuete arv AY/
UWY aastal N-14

Tekkinud nõuete
kogusumma AY/
UWY aastal N-14

C0030

C0040

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340
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4. vahemik

Nõuete vahemiku
alampiir

▼B

20. vahemik

R0200

21. vahemik

R0210

Kokku

R0300

Nõuete vahemiku
alampiir

Nõuete vahemiku
ülempiir

Nõuete arv AY/
UWY aastal N-12

Tekkinud nõuete
kogusumma AY/
UWY aastal N-12

Nõuete arv AY/
UWY aastal N-13

Tekkinud nõuete
kogusumma AY/
UWY aastal N-13

Nõuete arv AY/
UWY aastal N-14

Tekkinud nõuete
kogusumma AY/
UWY aastal N-14

C0030

C0040

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

S.21.02.01
Kahjukindlustuse kindlustusriskid

Riski
tunnuskood

Äriühingu või
isiku nimi,
Riski kirjeldus
kellega risk on
seotud

C0010

C0020

C0120

C0040

Kindlustuskait
sega hõlmatud
Kehtivusaeg
riskikategooria (alguskuupäev)
kirjeldus
C0050

C0060

Fakultatiivne edasikindlustus
Edasikindlustussumma, v.a
summa (kõik
vabatahtlik edasikindlustus (kõik
edasikindlustusandjad)
edasikindlustusandjad)
C0130

C0140

Kehtivusaeg
(lõppkuupäev)

Valuuta

C0070

C0080

Kindlustusandja
omavastutus
netoarvestuses
C0150

Kindlustussum Kindlustusvõtja
ma
omavastutus

C0090

C0100

Kindlustusmudeli tüüp

(järgneb)

C0110
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Summal põhinev
kindlustusmudel

C0030

Äriliin

▼B
S.21.03.01
Kahjukindlustuse kindlustusriskide jaotus – kindlustussummade kaupa
Äriliin

Z0010

Kindlustussummade vahemiku Kindlustussummade vahemiku
ülempiir
alampiir
C0020

R0010

2. vahemik

R0020

3. vahemik

R0030

4. vahemik

R0040

5. vahemik

R0050

6. vahemik

R0060

7. vahemik

R0070

8. vahemik

R0080

9. vahemik

R0090

10. vahemik

R0100

11. vahemik

R0110

12. vahemik

R0120

13. vahemik

R0130

14. vahemik

R0140

15. vahemik

R0150

Kindlustussummade
kogusumma

Aastane kindlustusmaksete
summa

C0040

C0050

C0060
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1. vahemik

C0030

Kindlustusriskide arv

▼B
Kindlustussummade vahemiku Kindlustussummade vahemiku
ülempiir
alampiir
C0020

16. vahemik

R0160

17. vahemik

R0170

18. vahemik

R0180

19. vahemik

R0190

20. vahemik

R0200

21. vahemik

R0210

Kokku

R0220

C0030

Kindlustusriskide arv

Kindlustussummade
kogusumma

Aastane kindlustusmaksete
summa

C0040

C0050

C0060
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▼B
S.22.01.01
Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju
Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju (järk-järguline lähenemisviis)
Summa koos
pikaajaliste
Ilma volatiil
Kõigi pikaa
Tehniliste
Tehniliste
Ilma intressi
Volatiilsusega Ilma kattu Kattuvusega
garantiimeet
Intressikõ
susega
jaliste garan
eraldiste
eraldiste
kõvera
kohandamise
vusega
kohandamise
mete ja
vera ülemine kohandamise
tiimeetmete
üleminekulise üleminekulise üleminekulise
mõju, kui
kohandamise
mõju, kui
üleminekum
kulise kohan
ja muude
ja ülemine
mahaarvami mahaarva
kohandamis
kohandus on
ja muude
kohandus on
eetmetega
damise mõju üleminekum
kumeetmete
seta
mise mõju
eta
null
meetmeteta
null
eetmeteta
mõju
C0010

Tehnilised eraldised

R0010

Põhiomavahendid

R0020
R0030

Eraldatud vahendite kogumi ja kattu
vusega kohandamise portfelli tõttu
piiratud omavahendid

R0040

Solventsuskapitalinõude
täitmiseks
nõuetekohased põhiomavahendid.

R0050

Esimese taseme omavahendid

R0060

Teise taseme omavahendid

R0070

Kolmanda taseme omavahendid

R0080

Solventsuskapitalinõue

R0090

Miinimumkapitalinõude
täitmiseks
nõuetekohased põhiomavahendid

R0100

Miinimumkapitalinõue

R0110

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100
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Summa, mille võrra varad ületavad
kohustisi

C0020

▼B
S.22.01.04
Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju
Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju (järk-järguline lähenemisviis)
Summa koos
pikaajaliste
Ilma volatiil
Kõigi pikaa
Tehniliste
Tehniliste
Ilma intressi
Volatiilsusega Ilma kattu Kattuvusega
garantiimeet
Intressikõ
susega
jaliste garan
eraldiste
eraldiste
kõvera
kohandamise
vusega
kohandamise
mete ja
vera ülemine kohandamise
tiimeetmete
mõju, kui
kohandamise
mõju, kui
üleminekum üleminekulise üleminekulise üleminekulise kulise kohan
ja muude
ja ülemine
mahaarvami
mahaarva
kohandamis
kohandus
on
ja
muude
kohandus
on
eetmetega
damise mõju üleminekum
kumeetmete
seta
mise mõju
eta
null
meetmeteta
null
eetmeteta
mõju
C0010

Tehnilised eraldised

R0010

Põhiomavahendid

R0020
R0030

Eraldatud vahendite kogumi ja kattu
vusega kohandamise portfelli tõttu
piiratud omavahendid

R0040

Solventsuskapitalinõude
täitmiseks
nõuetekohased põhiomavahendid.

R0050

Esimese taseme omavahendid

R0060

Teise taseme omavahendid

R0070

Kolmanda taseme omavahendid

R0080

Solventsuskapitalinõue

R0090

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100
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Summa, mille võrra varad ületavad
kohustisi

C0020

▼B
SR.22.02.01
Tulevaste rahavoogude prognoos (parim hinnang – kattuvusega kohandamise portfellid)
Kattuvusega kohandamise portfell

Z0010

Tulevaste rahavoogude prognoos aruandeperioodi lõpu seisuga

Mittevastavus aruandeperioodil

Üleelamisriskist, suremusriskist
ja ümberhindamise riskist
tulenev väljaminev rahavoog

Kuludest tulenev väljaminev
rahavoog

Varast tulenevad riskiga
korrigeeritud rahavood

Positiivne diskonteerimata
mittevastavus (sissetulevad
vood > väljaminevad vood)

Negatiivne diskonteerimata
mittevastavus (sissetulevad
vood < väljaminevad vood)

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Aasta (diskonteerimata rahavoo
gude oodatava suuruse
prognoos)

R0010

2

R0020

3

R0030

4

R0040

5

R0050

6

R0060

7

R0070

8

R0080

9

R0090

10

R0100

11

R0110

12

R0120

13

R0130
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1

▼B
Tulevaste rahavoogude prognoos aruandeperioodi lõpu seisuga

Mittevastavus aruandeperioodil

Üleelamisriskist, suremusriskist
ja ümberhindamise riskist
tulenev väljaminev rahavoog

Kuludest tulenev väljaminev
rahavoog

Varast tulenevad riskiga
korrigeeritud rahavood

Positiivne diskonteerimata
mittevastavus (sissetulevad
vood > väljaminevad vood)

Negatiivne diskonteerimata
mittevastavus (sissetulevad
vood < väljaminevad vood)

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Aasta (diskonteerimata rahavoo
gude oodatava suuruse
prognoos)

R0140

15

R0150

16

R0160

17

R0170

18

R0180

19

R0190

20

R0200

21

R0210

22

R0220

23

R0230

24

R0240

25

R0250

26

R0260

27

R0270

28

R0280

29

R0290

30

R0300
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14

▼B
Tulevaste rahavoogude prognoos aruandeperioodi lõpu seisuga

Mittevastavus aruandeperioodil

Üleelamisriskist, suremusriskist
ja ümberhindamise riskist
tulenev väljaminev rahavoog

Kuludest tulenev väljaminev
rahavoog

Varast tulenevad riskiga
korrigeeritud rahavood

Positiivne diskonteerimata
mittevastavus (sissetulevad
vood > väljaminevad vood)

Negatiivne diskonteerimata
mittevastavus (sissetulevad
vood < väljaminevad vood)

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

Aasta (diskonteerimata rahavoo
gude oodatava suuruse
prognoos)

R0310

32

R0320

33

R0330

34

R0340

35

R0350

36

R0360

37

R0370

38

R0380

39

R0390

40

R0400

41-45

R0410

46–50

R0420

51–60

R0430

61–70

R0440

71 jj

R0450
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31

▼B
SR.22.03.01
Teave kattuvusega kohandamise arvutamise kohta
Kattuvusega kohandamise portfell

Z0010
C0010

Üldine kattuvusega kohandamise arvutamine
Kindlustuslepingutest tulenevate kohustuste rahavoogude suhtes kohaldatav aastane tegelik intressimäär

R0010

Parima hinnangu aastane tegelik intressimäär

R0020

Varast tulenevate rahavoogude riskiga korrigeerimiseks kasutatud makseviivituse tõenäosus

R0030

Alushinnavahe osa, mida ei kajastata vara rahavoogude riskide korrigeerimisel.

R0040

Alushinnavahe suurenemine halvema kui investeerimisjärgu krediidireitinguga varade puhul

R0050

Riskivaba intressimäära kattuvusega kohandamine

R0060

Solventsuskapitalinõue
Suremusriski stress kattuvusega kohandamise puhul

R0070

Portfelli varade turuväärtus

R0080

Inflatsiooniga seotud varade turuväärtus

R0090

Inflatsiooniga seotud parim hinnang

R0100

Varade väärtus, kui kolmandatel isikutel on õigus muuta vara rahavoogusid

R0110

Varadest saadav tulu – varaportfell

R0120

Tagasiostetud lepingute turuväärtus

R0130

Kasutatud tagasiostu valikuõiguste arv

R0140

Asjaomaste varade turuväärtus

R0150

Kindlustusvõtjatele tagasiostuõiguse kasutamise võimaldamine

R0160

Kohustised
Kestus

R0170
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Portfell

▼B
S.22.04.01
Teave intressimäärade arvutamisega seotud üleminekumeetmete kohta
Üldine üleminekulise kohanduse arvutamine
Valuuta

Z0010

C0010

Solventsus I kohane intressimäär

R0010

Aastane tegelik intressimäär

R0020

Osa vahest aruandekuupäeva seisuga

R0030

Riskivaba intressimäära kohandus

R0040

Solventsus I kohane intressimäär
Valuuta

Z0010

R0100

Üle 0,5 %, kuni 1,0 %

R0110

Üle 1,0 %, kuni 1,5 %

R0120

Üle 1,5 %, kuni 2,0 %

R0130

Üle 2,0 %, kuni 2,5 %

R0140

Üle 2,5 %, kuni 3,0 %

R0150

Üle 3,0 %, kuni 4,0 %

R0160

Üle 4,0 %, kuni 5,0 %

R0170

Üle 5,0 %, kuni 6,0 %

R0180

Üle 6,0 %, kuni 7,0 %

R0190

Üle 7,0 %, kuni 8,0 %

R0200

Üle 8,0 %

R0210

Kindlustus- ja edasikindlustusle
pingutest tulenevate kohustuste
keskmine kestus

C0020

C0030
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Kuni 0,5 %

Parim hinnang

▼B
S.22.05.01
Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise üldine arvutamine
C0010

R0010

Tehnilised eraldised Solventsus II kohaldamise esimesel päeval
Tehnilised eraldised, mille suhtes kohaldatakse tehniliste eraldiste üleminekumeetmeid
Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0020

Parim hinnang

R0030

Riskimarginaal

R0040

Solventsus I kohased tehnilised eraldised

R0050

Kohandatud vahe osa

R0060

Artikli 308d lõike 4 kohaselt kohaldatav piirang

R0070

Tehnilised eraldised pärast tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist

R0080

S.22.06.01
Parim hinnang, rakendades volatiilsusega kohandamist – riikide ja valuutade kaupa
Z0010
Valuutade kaupa:
C0010

R0010

…
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Äriliin

▼B
Parim hinnang, rakendades riigipõhist ja valuutapõhist volatiilsusega kohandamist – Kogusumma ja päritoluriik valuutade kaupa

Parima hinnangu kogusumma, rakendades vola
tiilsusega kohandamist

R0020

Päritoluriigi parima hinnangu kogusumma,
rakendades volatiilsusega kohandamist

R0030

Parima hinnangu kogusumma,
rakendades volatiilsusega
kohandamist (kõik valuutad)

Parim hinnang, rakendades
volatiilsusega kohandamist,
aruandlusvaluutas väljaantud
lepingute osas

C0030

C0040

Parim hinnang, rakendades volatiil
susega kohandamist, valuutas
väljaantud lepingute osas
C0050

…

Parim hinnang, rakendades riigipõhist ja valuutapõhist volatiilsusega kohandamist – Riikide valuutade kaupa

…

R0040

Parim hinnang, rakendades
volatiilsusega kohandamist,
aruandlusvaluutas väljaantud
lepingute osas

C0020

C0030

C0040

Parim hinnang, rakendades volatiil
susega kohandamist, valuutas
väljaantud lepingute osas
C0050

…
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1. riik

Riigid

Parima hinnangu kogusumma,
rakendades volatiilsusega
kohandamist (kõik valuutad)

▼B
S.23.01.01
Omavahendid

Kokku

C0010

Esimese
Esimese
taseme omava taseme omava
hendid –
hendid –
piiranguteta
piirangutega
C0020

C0030

Teise taseme
omavahendid

Kolmanda
taseme
omavahendid

C0040

C0050

Põhiomavahendid enne muudes finantssektori üksustes olevate osaluste mahaarvamist vastavalt
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 68
Lihtaktsiakapital (sh omaaktsiad)
Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss
Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne
põhiomavahendite kirje
Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid
Vahendite ülejääk

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
Korrigeerimisreserv
Allutatud kohustised
Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega
Muud eespool nimetamata omavahendite kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena

R0030
R0040
R0050
R0070
R0090
R0110
R0130
R0140
R0160
R0180

Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei tuleks kajastada ja mis ei
vasta Solventsus II omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele
Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei tuleks kajastada ja mis ei
vasta Solventsus II omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele

R0220
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Eelisaktsiad

R0010

▼B
Kokku

C0010

Esimese
Esimese
taseme omava taseme omava
hendid –
hendid –
piiranguteta
piirangutega
C0020

C0030

Teise taseme
omavahendid

Kolmanda
taseme
omavahendid

C0040

C0050

Mahaarvamised

▼M1
Mahaarvamine seoses märkimisväärsete osalustega finantseerimis- ja krediidiasutustes

R0230

▼B
Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi

R0290

Lisaomavahendid
Sissemaksmata ja sissenõudmata lihtaktsiakapital, mis on sissenõutav

Sissemaksmata ja sissenõudmata eelisaktsiad, mis on sissenõutavad
Õiguslikult siduv kohustus märkida allutatud kohustisi ja maksta nende eest nõudmise korral
Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid
Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid
Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohased liikmete täiendavad sissemaksed
Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohased liikmete täiendavad sisse
maksed
Muud lisaomavahendid
Lisaomavahendid kokku

R0310
R0320
R0330
R0340
R0350
R0360
R0370
R0390
R0400
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Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sissemaksmata ja sissenõudmata algkapital, liik
mete sissemaksed või samaväärsed põhiomavahendite kirjed, mis on sissenõutavad

R0300

▼B
Kokku

Esimese
Esimese
taseme omava taseme omava
hendid –
hendid –
piiranguteta
piirangutega

C0010

C0020

C0030

Teise taseme
omavahendid

Kolmanda
taseme
omavahendid

C0040

C0050

Kasutadaolevad ja nõuetekohased omavahendid
Solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku
Miinimumkapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku
Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku
Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku
Solventsuskapitalinõue
Miinimumkapitalinõue
Nõuetekohaste omavahendite suhe solventsuskapitalinõudesse

R0510
R0540
R0550
R0580
R0600
R0620
R0640

C0060

Korrigeerimisreserv
Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

R0700

Omaaktsiad (otseselt ja kaudselt hoitavad)

R0710

Prognoositavad dividendid, väljamaksed ja maksud

R0720

Muud põhiomavahendite kirjed

R0730

Piirangutega omavahendite kirjeid arvestav kohandamine seoses kattuvusega kohandamise portfellide ja eraldatud vahendite kogumitega

R0740

Korrigeerimisreserv

R0760

Oodatav kasum
Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum – elukindlustustegevus

R0770
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Nõuetekohaste omavahendite suhe miinimumkapitalinõudesse

R0500

▼B
C0060

Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum – kahjukindlustustegevus

R0780

Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum kokku

R0790

S.23.01.04
Omavahendid

Kokku

C0010

Esimese
Esimese
taseme omava taseme omava
hendid –
hendid –
piiranguteta
piirangutega
C0020

C0030

Teise taseme
omavahendid

Kolmanda
taseme
omavahendid

C0040

C0050

Põhiomavahendid enne muudes finantssektori üksustes olevate osaluste mahaarvamist
R0010

Mitte kasutadaolev sissenõutud, kuid veel sisse maksmata lihtaktsiakapital grupi tasandil

R0020

Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss

R0030

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne
põhiomavahendite kirje

R0040

Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid

R0050

Vastastikuse kindlustusandja liikme mitte kasutadaolevad allutatud instrumendid grupi tasandil

R0060

Vahendite ülejääk

R0070

Mitte kasutadaolev vahendite ülejääk grupi tasandil

R0080

Eelisaktsiad

R0090

Mitte kasutadaolevad eelisaktsiad grupi tasandil

R0100

Eelisaktsiatega seotud ülekurss

R0110

Mitte kasutadaolev eelisaktsiatega seotud ülekurss grupi tasandil

R0120
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Lihtaktsiakapital (sh omaaktsiad)

▼B
Kokku

C0010

R0130

Allutatud kohustised

R0140

Mitte kasutadaolevad allutatud kohustised grupi tasandil

R0150

Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega

R0160

Summa, mis võrdub grupi tasandil mitte kasutadaolevate edasilükkunud tulumaksu varade
netoväärtusega

R0170

Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena

R0180

Mitte kasutadaolevad omavahendid, mis on seotud muude järelevalveasutuse aktsepteeritud omava
hendite kirjetega

R0190

Vähemusosalused (kui ei ole esitatud konkreetse omavahendite kirje osana)

R0200

Mitte kasutadaolevad vähemusosalused grupi tasandil

R0210

Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei tuleks kajastada ja mis ei
vasta Solventsus II omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele

▼M1
Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei tuleks kajastada ja mis ei
vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele

R0220

▼B
Mahaarvamised

▼M1
Muudes finantssektori ettevõtjates, sealhulgas finantstegevusega tegelevates reguleerimata ettevõtjates
olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamine

R0230

millest osalused, mis arvatakse maha vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 228

R0240

▼B

C0020

C0030

Teise taseme
omavahendid

Kolmanda
taseme
omavahendid

C0040

C0050
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Korrigeerimisreserv

Esimese
Esimese
taseme omava taseme omava
hendid –
hendid –
piiranguteta
piirangutega

▼B
Kokku

C0010

Osaluste mahaarvamine, kui teave puudub (artikkel 229)

R0250

Mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud osaluste mahaarvamine, kui on kasutatud meetodite
kombineerimist

R0260

Mitte kasutadaolevate omavahendite kirjete kogusumma

R0270

Mahaarvamised kokku

R0280

Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi

R0290

Esimese
Esimese
taseme omava taseme omava
hendid –
hendid –
piiranguteta
piirangutega
C0020

C0030

Teise taseme
omavahendid

Kolmanda
taseme
omavahendid

C0040

C0050

Lisaomavahendid
R0300

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sissemaksmata ja sissenõudmata algkapital, liik
mete sissemaksed või samaväärsed põhiomavahendite kirjed, mis on sissenõutavad

R0310

Sissemaksmata ja sissenõudmata eelisaktsiad, mis on sissenõutavad

R0320

Õiguslikult siduv kohustus märkida allutatud kohustisi ja maksta nende eest nõudmise korral

R0330

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid

R0340

Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid

R0350

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohased liikmete täiendavad sissemaksed

R0360

Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohased liikmete täiendavad sisse
maksed

R0370
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Sissemaksmata ja sissenõudmata lihtaktsiakapital, mis on sissenõutav

▼B
Kokku

C0010

Mitte kasutadaolevad lisaomavahendid grupi tasandil

R0380

Muud lisaomavahendid

R0390

Lisaomavahendid kokku

Esimese
Esimese
taseme omava taseme omava
hendid –
hendid –
piiranguteta
piirangutega
C0020

C0030

Teise taseme
omavahendid

Kolmanda
taseme
omavahendid

C0040

C0050

R0400

Muude finantssektori üksuste omavahendid
R0410

Tööandjapensioni kogumisasutused

R0420

Finantstegevusega tegelevad reguleerimata üksused

R0430

Muude finantssektori üksuste omavahendid kokku

R0440

▼M2
▼B
Omavahendid, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist kas ainukesena või koos 1.
meetodiga
Agregeeritud omavahendid,
kombineerimist

kui

kasutatakse

mahaarvamist

ja

agregeerimist

ning

meetodi

R0450

Agregeeritud omavahendid, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist ning meetodi kombineeri
mist, ilma grupisiseste tehinguteta

R0460

Kindlustusgrupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid
kokku (v.a muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõt
jate omavahendid)

R0520

Kindlustusgrupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad
omavahendid kokku

R0530
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Krediidiasutused, investeerimisühingud, finantseerimisasutused, alternatiivsed investeerimisfondide
valitsejad

▼B
Kokku

C0010

Kindlustusgrupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid
kokku (v.a muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõt
jate omavahendid)

R0560

Kindlustusgrupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omava
hendid kokku

R0570
R0590

Kindlustusgrupi konsolideeritud minimaalne solventsuskapitalinõue

R0610

Nõuetekohaste omavahendite suhe kindlustusgrupi konsolideeritud solventsuskapitalinõudesse (v.a
muud finantssektori üksused ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjad)

R0630

Nõuetekohaste omavahendite suhe kindlustusgrupi konsolideeritud minimaalsesse solventsuskapitalinõudesse

R0650

Kindlustusgrupi solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku (sealhulgas
muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate
omavahendid)

R0660

Agregeerimise kaudu kaasatud üksuste solventsuskapitalinõue

R0670

Kindlustusgrupi solventsuskapitalinõue

R0680

Nõuetekohaste omavahendite suhe kindlustusgrupi solventsuskapitalinõudesse (sealhulgas muud
finantssektori üksused ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjad)

R0690

C0020

C0030

Teise taseme
omavahendid

Kolmanda
taseme
omavahendid

C0040

C0050
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Kindlustusgrupi konsolideeritud solventsuskapitalinõue

Esimese
Esimese
taseme omava taseme omava
hendid –
hendid –
piiranguteta
piirangutega

▼B
C0060

Korrigeerimisreserv
Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

R0700

Omaaktsiad (otseselt ja kaudselt hoitavad)

R0710

Prognoositavad dividendid, väljamaksed ja maksud

R0720

Muud põhiomavahendite kirjed

R0730

Piirangutega omavahendite kirjeid arvestav kohandamine seoses kattuvusega kohandamise portfellide ja eraldatud vahendite kogumitega

R0740

Muud mitte kasutadaolevad omavahendid

R0750

Korrigeerimisreserv

R0760

Oodatav kasum
R0770

Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum – kahjukindlustustegevus

R0780

Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum kokku

R0790
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Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum – elukindlustustegevus

▼B
S.23.02.01
Üksikasjalik teave omavahendite kohta tasemete kaupa

Kokku

C0010

Esimese taseme omavahendid

Teise taseme omavahendid

Esimese
taseme
omavahendid
kokku

sellest kajasta
takse ülemine
kumeetmete
raames

Teise taseme
omavahendid

sellest kajasta
takse ülemine
kumeetmete
raames

C0020

C0030

C0040

C0050

Kolmanda
taseme
omavahendid

C0060

Lihtaktsiakapital
Tasutud
Sissenõutud, kuid veel tasumata
Hoitavad omaaktsiad

R0020
R0030
R0100

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed
või samaväärne põhiomavahendite kirje
Tasutud
Sissenõutud, kuid veel tasumata
Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustus- ja edasikindlustusandja algkapitali,
liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma

R0110
R0120
R0200

Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid
Tähtajalised allutatud

R0210

Tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga

R0220

Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga, allutatud

R0230
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Kogu lihtaktsiakapital

R0010

▼B
Kokku

C0010

Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma

Esimese taseme omavahendid

Teise taseme omavahendid

Esimese
taseme
omavahendid
kokku

sellest kajasta
takse ülemine
kumeetmete
raames

Teise taseme
omavahendid

sellest kajasta
takse ülemine
kumeetmete
raames

C0020

C0030

C0040

C0050

Kolmanda
taseme
omavahendid

C0060

R0300

Eelisaktsiad
Tähtajalised eelisaktsiad

R0310

Tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiad

R0320

Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga eelisaktsiad

R0330

Eelisaktsiad kokku

R0400

Allutatud kohustised
R0410

Lepingukohase tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustised

R0420

Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustised

R0430

Allutatud kohustised kokku

R0500
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Tähtajalised allutatud kohustised

▼B
Kolmanda taseme omavahendid

Teise taseme omavahendid

Lisaomavahendid

Heakskiidetud summaga kirjed

R0510

Heakskiidetud meetodiga arvutatud kirjed

R0520

Esialgsed heakskii
detud summad

Praegused
summad

Esialgsed heakskii
detud summad

Praegused
summad

C0070

C0080

C0090

C0100

Kokku

Selgitus

C0110

C0120

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi
R0600

Tehniliste eraldiste hindamise erinevus.

R0610

Tehniliste eraldiste hindamise erinevus.

R0620

Finantsaruannetes kajastatud reservide ja jaotamata kasumi kogusumma

R0630

Muu (selgitada selle rea otstarve)

R0640

Finantsaruannetes kajastatud reservid, mida on kohandatud vastavalt „Solventsus II” hindamise erinevustele

R0650

Põhiomavahendite kirjete summa, mille võrra varad ületavad kohustisi (ilma korrigeerimisreservita)

R0660

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

R0700
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Varade väärtuse hindamise erinevus

▼B
S.23.02.04
Üksikasjalik teave omavahendite kohta tasemete kaupa

Kokku

C0010

Esimese taseme omavahendid

Teise taseme omavahendid

Esimese
taseme
omavahendid
kokku

sellest kajasta
takse ülemine
kumeetmete
raames

Teise taseme
omavahendid

sellest kajasta
takse ülemine
kumeetmete
raames

C0020

C0030

C0040

C0050

Kolmanda
taseme
omavahendid

C0060

Lihtaktsiakapital
Tasutud
Sissenõutud, kuid veel tasumata
Hoitavad omaaktsiad

R0020
R0030
R0100

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed
või samaväärne põhiomavahendite kirje
Tasutud
Sissenõutud, kuid veel tasumata
Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustus- ja edasikindlustusandja algkapitali,
liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma

R0110
R0120
R0200

Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid
Tähtajalised allutatud

R0210

Tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga

R0220
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Kogu lihtaktsiakapital

R0010

▼B
Kokku

C0010

Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga, allutatud

R0230

Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma

R0300

Esimese taseme omavahendid

Teise taseme omavahendid

Esimese
taseme
omavahendid
kokku

sellest kajasta
takse ülemine
kumeetmete
raames

Teise taseme
omavahendid

sellest kajasta
takse ülemine
kumeetmete
raames

C0020

C0030

C0040

C0050

Kolmanda
taseme
omavahendid

C0060

Eelisaktsiad
Tähtajalised eelisaktsiad

R0310

Tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiad

R0320

Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga eelisaktsiad

R0330

Eelisaktsiad kokku

R0400

Allutatud kohustised
R0410

Lepingukohase tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustised

R0420

Lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud kohustised

R0430

Allutatud kohustised kokku

R0500
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Tähtajalised allutatud kohustised

▼B
Kolmanda taseme omavahendid

Teise taseme omavahendid

Lisaomavahendid

Heakskiidetud summaga kirjed

R0510

Heakskiidetud meetodiga arvutatud kirjed

R0520

Esialgsed heakskii
detud summad

Praegused
summad

Esialgsed heakskii
detud summad

Praegused
summad

C0070

C0080

C0090

C0100

Kokku

Selgitus

C0110

C0120

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi
R0600

Tehniliste eraldiste hindamise erinevus.

R0610

Tehniliste eraldiste hindamise erinevus.

R0620

Finantsaruannetes kajastatud reservide ja jaotamata kasumi kogusumma

R0630

Muu (selgitada selle rea otstarve)

R0640

Finantsaruannetes kajastatud reservid, mida on kohandatud vastavalt „Solventsus II” hindamise erinevustele

R0650

Põhiomavahendite kirjete summa, mille võrra varad ületavad kohustisi (ilma korrigeerimisreservita)

R0660

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

R0700
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Varade väärtuse hindamise erinevus

▼B
S.23.03.01
Omavahendite aastane muutus
Edasi kantud
saldo

Kasv

Kahanemine

Edasi kantud
saldo

C0010

C0020

C0030

C0060

Lihtaktsiakapital – muutused aruandeperioodil
Tasutud

R0010

Sissenõutud, kuid veel tasumata

R0020

Hoitavad omaaktsiad

R0030

Kogu lihtaktsiakapital

R0100

Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – muutused aruandeperioodil
R0110

Teise taseme omavahendid

R0120

Kokku

R0200

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustus- ja edasikindlustusandjate algkapital,
liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – muutused
aruandeperioodil
Tasutud

R0210

Sissenõutud, kuid veel tasumata

R0220

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustus- ja edasikindlustusandja algkapitali,
liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma

R0300
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Esimese taseme omavahendid

▼B
Edasi kantud
Emiteeritud
saldo
C0010
Vastastikuse kindlustusandja
aruandeperioodil

liikmete

allutatud

instrumendid

–

R0310

Teise taseme omavahendid

R0320

Kolmanda taseme omavahendid

R0330

C0080

C0090

C0100

C0060

Edasi kantud
saldo

Edasi
kantud
saldo

C0010

C0060

R0500

Esimese taseme omavahendid

R0510

Teise taseme omavahendid

R0520

Kolmanda taseme omavahendid

R0530
R0600

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
Esimese taseme omavahendid

Edasi
kantud
saldo

R0400

Eelisaktsiad – muutused aruandeperioodil

Eelisaktsiad kokku

Regulatiivsed
meetmed

R0610

Edasi kantud
saldo

Kasv

Kahanemine

C0010

C0020

C0030

Edasi
kantud
saldo
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Vahendite ülejääk

Väärtuse
muutus

muutused

Esimese taseme omavahendid

Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma

C0070

Lunastatud

▼B
Teise taseme omavahendid

R0620

Kolmanda taseme omavahendid

R0630

Kokku

R0700

Edasi kantud
Emiteeritud
saldo
C0010

C0070

Lunastatud

Väärtuse
muutus

Regulatiivsed
meetmed

Edasi
kantud
saldo

C0080

C0090

C0100

C0060

Allutatud kohustised – muutused aruandeperioodil
Esimese taseme omavahendid

R0710

Teise taseme omavahendid

R0720

Kolmanda taseme omavahendid

R0730

Allutatud kohustised kokku

Edasi kantud
saldo

Edasi
kantud
saldo

C0010

C0060

R0900

Edasi kantud
Emiteeritud
saldo
C0010
Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahen
ditena – muutused aruandeperioodil
Esimese taseme omavahendid, mida käsitatakse piiranguteta omavahenditena

R1000

Esimese taseme omavahendid, mida käsitatakse piirangutega omavahenditena

R1010

C0070

Lunastatud

Väärtuse
muutus

Edasi
kantud
saldo

C0080

C0090

C0060
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Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega

R0800

▼B
Teise taseme omavahendid

R1020

Kolmanda taseme omavahendid

R1030

Muude eespool nimetamata kirjete kogusumma, mida järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena

R1100

Põhiomava
Kättesaada Vähendamine henditesse
Edasi kantud
vaks tehtud olemasoleva sissemaksmi
saldo
uus summa
summani
sele kuuluvad
summad
C0130

Edasi
kantud
saldo

C0010

C0110

C0120

C0060

Edasi kantud
saldo

Kasv

Kahanemine

Edasi kantud
saldo

C0010

C0020

C0030

C0060

Lisaomavahendid – muutused aruandeperioodil
Teise taseme omavahendid

R1110

Kolmanda taseme omavahendid

R1120

Lisaomavahendid kokku

R1200

Omavahendite aastane muutus

Lihtaktsiakapital – muutused aruandeperioodil
Tasutud

R0010

Sissenõutud, kuid veel tasumata

R0020

Hoitavad omaaktsiad

R0030

Kogu lihtaktsiakapital

R0100
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S.23.03.04

▼B
Edasi kantud
saldo

Kasv

Kahanemine

Edasi kantud
saldo

C0010

C0020

C0030

C0060

Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – muutused aruandeperioodil
Esimese taseme omavahendid

R0110

Teise taseme omavahendid

R0120

Kokku

R0200

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustus- ja edasikindlustusandjate algkapital,
liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje – muutused
aruandeperioodil
Tasutud

R0210

Sissenõutud, kuid veel tasumata

R0220

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustus- ja edasikindlustusandja algkapitali,
liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma

R0300

C0010
Vastastikuse kindlustusandja
aruandeperioodil

liikmete

allutatud

instrumendid

–

muutused

Esimese taseme omavahendid

R0310

Teise taseme omavahendid

R0320

Kolmanda taseme omavahendid

R0330

Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusumma

R0400

C0070

Lunastatud

Väärtuse
muutus

Regulatiivsed
meetmed

Edasi
kantud
saldo

C0080

C0090

C0100

C0060
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Edasi kantud
Emiteeritud
saldo

▼B

Vahendite ülejääk

Edasi kantud
saldo

Edasi
kantud
saldo

C0010

C0060

R0500

Edasi kantud
saldo

Kasv

Kahanemine

C0010

C0020

C0030

Edasi
kantud
saldo

Eelisaktsiad – muutused aruandeperioodil
Esimese taseme omavahendid

R0510

Teise taseme omavahendid

R0520

Kolmanda taseme omavahendid

R0530
R0600

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
Esimese taseme omavahendid

R0610

Teise taseme omavahendid

R0620

Kolmanda taseme omavahendid

R0630

Kokku

R0700

Edasi kantud
Emiteeritud
saldo
C0010
Allutatud kohustised – muutused aruandeperioodil

C0070

Lunastatud

Väärtuse
muutus

Regulatiivsed
meetmed

Edasi
kantud
saldo

C0080

C0090

C0100

C0060
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Eelisaktsiad kokku

▼B
Esimese taseme omavahendid

R0710

Teise taseme omavahendid

R0720

Kolmanda taseme omavahendid

R0730

Allutatud kohustised kokku

Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega

R0800

Edasi kantud
saldo

Edasi
kantud
saldo

C0010

C0060

R0900

C0010
Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahen
ditena – muutused aruandeperioodil
Esimese taseme omavahendid, mida käsitatakse piiranguteta omavahenditena

R1000

Esimese taseme omavahendid, mida käsitatakse piirangutega omavahenditena

R1010

Teise taseme omavahendid

R1020

Kolmanda taseme omavahendid

R1030

Muude eespool nimetamata kirjete kogusumma, mida järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena

R1100

C0070

Lunastatud

Väärtuse
muutus

Edasi
kantud
saldo

C0080

C0090

C0060
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Edasi kantud
Emiteeritud
saldo

▼B
Põhiomava
henditesse
Kättesaada Vähendamine
sissemaksmi
Edasi kantud
vaks tehtud olemasoleva
sele
saldo
uus summa
summani
kuuluvad
summad
C0010

C0110

C0120

C0130

Edasi
kantud
saldo

C0060

Lisaomavahendid – muutused aruandeperioodil
Teise taseme omavahendid

R1110

Kolmanda taseme omavahendid

R1120

Lisaomavahendid kokku

R1200

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 219

▼B
S.23.04.01
Omavahendite kirjete loetelu
Vastastikuse kindlustusandja liikmete allutatud
instrumentide kirjeldus

Summa

Tase

Valuuta tähis

Kas kajastatakse
üleminekumeetmete
raames?

Vastaspool (kui on
konkreetne)

C0010

C0020

C0030

C0040

C0070

C0080

Emiteerimise kuupäev (järgneb)
C0090

Lõpptähtaeg

Esimene tagasiostuõiguse kuupäev

Edaspidised tagasiostuõiguse
kuupäevad

Tagasiostu ajendavad tingimused

Etteteatamisaeg

Tagasiost aasta jooksul

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0160

Summa

Kas kajastatakse ülemi
nekumeetmete raames?

Vastaspool (kui on
konkreetne)

Emiteerimise kuupäev

Esimene tagasiostuõiguse Edaspidised tagasiostuõi
kuupäev
guse kuupäevad

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

Allutatud kohustiste
kirjeldus

Summa

Tase

Valuuta tähis

Laenuandja (kui on
konkreetne)

Kas kajastatakse ülemi
nekumeetmete raames?

Emiteerimise kuupäev

C0270

C0280

C0290

C0300

C0320

C0330

C0350

Tagasiostu ajendavad
tingimused
C0260

(järgneb)
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Eelisaktsiate kirjeldus

▼B
Lõpptähtaeg

Esimene tagasiostuõiguse Edaspidised tagasiostuõi
kuupäev
guse kuupäevad

C0360

C0370

Tagasiostu ajendavad
tingimused

Etteteatamisaeg

C0390

C0400

C0380

Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahenditena

Summa

Valuuta tähis

Esimese taseme
omavahendid

Teise taseme
omavahendid

Kolmanda taseme
omavahendid

Heakskiitmise kuupäev

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida ei kajastata korrigeerimisreservis ja mis ei vasta Solventsus II omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele
Kirje kirjeldus

Kokku

C0570

C0580

Summa

Vastaspool

Emiteerimise kuupäev

Heakskiitmise kuupäev

C0590

C0600

C0610

C0620

C0630
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Lisaomavahendite kirjeldus

▼B
Eraldatud vahendite kogumeid ja kattuvusega kohandamise portfelle arvestav kohandus

Tinglik solventsuska
Tinglik
Summa, mille võrra
pitalinõue (negatiivne
solventsuskapitalinõ
varad ületavad
tulem märgitakse
ue
kohustisi
nulliks)

Eraldatud vahendite kogumi / kattuvuse kohandamise port
fellide arv

C0660

Piirangutega omavahendite kirjeid arvestav kohan
damine seoses kattuvusega kohandamise portfellide
ja eraldatud vahendite kogumitega

C0670

C0680

C0690

Aktsionäride tule
vased ülekanded

Piirangutega omavahendite kirjeid
arvestav kohandamine seoses
kattuvusega kohandamise portfel
lide ja eraldatud vahendite
kogumitega

C0700

C0710

R0010
R0020
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▼B
S.23.04.04
Omavahendite kirjete loetelu
Vastastikuse kindlustusandja liikmete allutatud instrumentide
kirjeldus

Summa

Tase

Valuuta tähis

Emiteerinud üksus

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Kas kajastatakse
Laenuandja (kui on
üleminekumeetmete (järgneb)
konkreetne)
raames?
C0060

C0070

Vastaspool (kui on
konkreetne)

Emiteerimise kuupäev

Lõpptähtaeg

Esimene tagasiostuõiguse
kuupäev

Edaspidised tagasiostuõi
guse kuupäevad

Tagasiostu ajendavad
tingimused

Etteteatamisaeg

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Tagasiost aasta jooksul

Emissiooni osa (%), mida
hoiavad gruppi kuuluvad
üksused

Osakaal grupi vastastikuse
kindlustusandja liikmete allu
tatud instrumentides

C0150

C0160

C0170

C0180

Eelisaktsiate kirjeldus

Summa

Kas kajastatakse ülemi
nekumeetmete raames?

Vastaspool (kui on
konkreetne)

Emiteerimise kuupäev

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

Esimene tagasiostuõiguse Edaspidised tagasiostuõi
kuupäev
guse kuupäevad
C0240

C0250

Tagasiostu ajendavad
tingimused
C0260
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Heakskiitnud järelevalveasu
tuse nimi

(järgneb)

▼B
Allutatud kohustiste
kirjeldus

Summa

Tase

Valuuta tähis

Emiteerinud üksus

Laenuandja (kui on
konkreetne)

C0270

C0280

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330

Vastaspool (kui on
konkreetne)

Emiteerimise kuupäev

Lõpptähtaeg

Esimene tagasiostuõiguse
kuupäev

Edaspidised tagasiostuõi
guse kuupäevad

Tagasiostu ajendavad
tingimused

Etteteatamisaeg

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

C0390

C0400

Kas kajastatakse ülemi
(järgneb)
nekumeetmete raames?

(järgneb)

Heakskiitnud järelevalveasutuse nimi

Tagasiost aasta jooksul

Emissiooni osa (%), mida hoiavad gruppi kuuluvad
üksused

Osakaal grupi allutatud kohustistes

C0410

C0420

C0430

C0440

Summa

Valuuta tähis

Esimese taseme
omavahendid

Teise taseme
omavahendid

Kolmanda taseme
omavahendid

Heakskiitmise
kuupäev

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

Heakskiitnud järelevalveasu
tuse nimi

Asjaomase üksuse nimi

Tagasiost aasta jooksul

Emissiooni osa (%), mida
hoiavad gruppi kuuluvad
üksused

Grupi muude põhiomavahen
dite sissemaksed

C0520

C0530

C0540

C0550

C0560

(järgneb)
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Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahenditena

▼B
Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei tuleks kajastada ja mis ei vasta Solventsus II omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele
Kirje kirjeldus

Kokku

C0570

C0580

Lisaomavahendite kirjeldus

Summa

Vastaspool

Emiteerimise
kuupäev

Heakskiitmise
kuupäev

Heakskiitnud järe
levalveasutuse nimi

Asjaomase üksuse
nimi

C0590

C0600

C0610

C0620

C0630

C0640

C0650

(järgneb)

Eraldatud vahendite kogumeid ja kattuvusega kohandamise portfelle arvestav kohandus

Tinglik solventsuska
Tinglik
Summa, mille võrra
pitalinõue (negatiivne
solventsuskapitalinõ
varad ületavad
tulem märgitakse
ue
kohustisi
nulliks)

Eraldatud vahendite kogumi / kattuvuse kohandamise portfel
lide arv

Piirangutega omavahendite kirjeid arvestav kohanda
mine seoses kattuvusega kohandamise portfellide ja
eraldatud vahendite kogumitega

C0670

R0010
R0020

C0680

C0690

Piirangutega omavahendite kirjeid
arvestav kohandamine seoses kattu
vusega kohandamise portfellide ja
eraldatud vahendite kogumitega

C0700

C0710
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C0660

Aktsionäride tule
vased ülekanded

▼B
Kindlustusgrupi tasandil mitte kasutadaolevate omavahendite arvutus (iga üksuse kohta eraldi)
Kindlustusgrupi tasandil mitte kasutadaolevad omavahendid, mis ületavad ühe üksuse solventsuskapitalinõude osakaalu grupi solventsuskapitalinõudes

Grupi arvutuses sisalduvad seotud (edasi)kindlustusandjad,
kindlustusvaldusettevõtjad, segafinantsvaldusettevõtjad,
abiüksused ja eriotstarbeliste varakogumid

Riik

Üksiku ettevõtja
solventsuskapitali
nõude panus grupi
solventsuskapitali
nõudesse

C0720

C0730

C0740

Mitte kasutadao
levad
vähemusosalused

C0750

Mitte kasutadaolevad
omavahendid, mis on
Mitte kasutadaolev
seotud muude järele Mitte kasutadaolev sissenõutud, kuid
(järgneb)
valveasutuse aktsep vahendite ülejääk
veel tasumata
teeritud omavahendite
kapital
kirjetega
C0760

Mitte kasutadaolevad lisaomavahendid

Vastastikuse kindlustusandja
liikme mitte kasutadaolevad
allutatud instrumendid

Mitte kasutadao
levad eelisaktsiad

Mitte kasutadao
levad allutatud
kohustised

C0790

C0800

C0810

C0820

C0770

C0780

Summa, mis võrdub
Mitte kasutadaolev
grupi tasandil mitte
eelisaktsiatega seotud
kasutadaolevate edasi
ülekurss grupi
lükkunud tulumaksu
tasandil
varade netoväärtusega
C0830

C0840

Mitte kasutada
olevad ülemäärased
omavahendid

C0850
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▼B
Grupi arvutuses sisalduvad seotud (edasi)kindlustusandjad,
kindlustusvaldusettevõtjad, segafinantsvaldusettevõtjad,
abiüksused ja eriotstarbeliste varakogumid

Riik

Üksiku ettevõtja
solventsuskapitali
nõude panus grupi
solventsuskapitali
nõudesse

Mitte kasutadao
levad
vähemusosalused

Mitte kasutadaolevad
omavahendid, mis on
Mitte kasutadaolev
seotud muude järele Mitte kasutadaolev sissenõutud, kuid
valveasutuse aktsep vahendite ülejääk
veel tasumata
teeritud omavahendite
kapital
kirjetega

C0860

C0870

C0880

C0890

Mitte kasutadao
levad
lisaomavahendid

C0900

Kokku

Grupi arvutuses sisalduvad seotud (edasi)
kindlustusandjad, kindlustusvaldusette
võtjad, segafinantsvaldusettevõtjad, abiük
sused ja eriotstarbeliste varakogumid

Vastastikuse kindlustusandja liikme
mitte kasutadaolevad allutatud
instrumendid

Mitte kasutadaolevad
eelisaktsiad

Mitte kasutadaolevad
allutatud kohustised

Summa, mis võrdub
grupi tasandil mitte
kasutadaolevate edasi
lükkunud tulumaksu
varade netoväärtusega

Mitte kasutadaolev
eelisaktsiatega seotud
ülekurss grupi tasandil

Mitte kasutada olevad
ülemäärased
omavahendid

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

C0960

Kokku
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▼B
S.24.01.01
Omatavad osalused
Selline osalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mis arvatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 kohaselt täielikult või osaliselt maha
Tabel 1. Osalused finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mis eraldi võetuna ületavad 10 % artikli 69 punkti a alapunktides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest, välja arvatud
konsolideeritud strateegilised osalused delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 1 kohaste mahaarvamiste eesmärgil
Seotud ettevõtja nimi

Vara tunnuskood

Vara tunnuskoodi liik

Kokku

Esimese taseme
põhiomavahendid

Täiendavad esimese taseme
omavahendid

Teise taseme omavahendid

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Tabel 2. Osalused finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mis agregeerituna ületavad 10 % artikli 69 punkti a alapunktides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest, välja arvatud
konsolideeritud strateegilised osalused delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2 kohaste mahaarvamiste eesmärgil

Seotud ettevõtja nimi

Vara tunnuskood

Vara tunnuskoodi liik

Kokku

Esimese taseme
põhiomavahendid

Täiendavad esimese taseme
omavahendid

Teise taseme omavahendid

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Esimese taseme
põhiomavahendid

Täiendavad esimese
taseme omavahendid

Teise taseme
omavahendid

C0150

C0160

C0170

C0180
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Koguosalus finantseerimis- ja krediidiasutustest
seotud ettevõtjates (mille puhul kehtib mahaarva
mine omavahenditest)

Kokku

▼B
Omavahenditest mahaarvamised

R0010

Artikli 68 lõike 1 kohane mahaarvamine

R0020

Artikli 68 lõike 2 kohane mahaarvamine

R0030

Kokku

Kokku

Esimese taseme omavahendid –
piiranguteta

Esimese taseme omavahendid –
piirangutega

Teise taseme omavahendid

C0190

C0200

C0210

C0220

Solventsuskapitalinõude käsitlemine
Selline osalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mida delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 kohaselt (täielikult) maha ei arvata
Tabel 3. Selline osalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mida peetakse strateegiliseks delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 171 tähenduses ning mida võetakse
arvesse kindlustusgrupi solventsuse arvutamisel vastavalt 1. meetodile (art. 68 lg 3 kohaselt omavahenditest mahaarvamisi ei tehta).
Seotud ettevõtja nimi

Vara tunnuskood

Vara tunnuskoodi liik

Kokku

1. liiki
omakapitaliinstrumendid

2. liiki
omakapitaliinstrumendid

Allutatud kohustised

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

Seotud ettevõtja nimi

Vara tunnuskood

Vara tunnuskoodi liik

Kokku

1. liiki
omakapitaliinstrumendid

2. liiki
omakapitaliinstrumendid

Allutatud kohustised

C0300

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360
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Tabel 4. Selline osalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mida peetakse strateegiliseks (delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 171 tähenduses) ning mida ei võeta
arvesse kindlustusgrupi solventsuse arvutamisel vastavalt 1. meetodile ja mida artikli 68 lõigete 1 ja 2 kohaselt maha ei arvata (pärast delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2
kohast osalist mahaarvamist peaks see hõlmama ülejäänud osa)

▼B
Tabel 5. Selline osalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mida ei peeta strateegiliseks ning mida delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 kohaselt
maha ei arvata
(pärast delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2 kohast osalist mahaarvamist peaks see hõlmama ülejäänud osa (osaluse seda osa, mida ei ole maha arvatud))
Seotud ettevõtja nimi

Vara tunnuskood

Vara tunnuskoodi liik

Kokku

1. liiki
omakapitaliinstrumendid

2. liiki
omakapitaliinstrumendid

Allutatud kohustised

C0370

C0380

C0390

C0400

C0410

C0420

C0430

Osalus seotud ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused
Tabel 6. Muu strateegiline osalus, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutustes
Seotud ettevõtja nimi

Vara tunnuskood

Vara tunnuskoodi liik

Kokku

1. liiki
omakapitaliinstrumendid

2. liiki
omakapitaliinstrumendid

Allutatud kohustised

C0440

C0450

C0460

C0470

C0480

C0490

C0500

Seotud ettevõtja nimi

Vara tunnuskood

Vara tunnuskoodi liik

Kokku

1. liiki
omakapitaliinstrumendid

2. liiki
omakapitaliinstrumendid

Allutatud kohustised

C0510

C0520

C0530

C0540

C0550

C0560

C0570
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Tabel 7. Muu mittestrateegiline osalus, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutustes

▼B
Kogusumma solventsuskapitalinõude arvutamiseks

Kokku
C0580

R0040

Koguosalus seotud ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused

R0050

millest strateegiline (1. meetod või alla 10 % välistamise 1. meetod)

R0060

millest mittestrateegiline (alla 10 %)

R0070

Koguosalus seotud ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused

R0080

millest strateegiline

R0090

millest mittestrateegiline

1. liiki
2. liiki
omakapitaliinstrumen omakapitaliinstrumen
did
did
C0590

C0600

Allutatud kohustised
C0610

Kõik osalused kokku
Kokku

Kõik osalused kokku
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C0620

▼B
S.25.01.01
Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul
Artikkel 112

Z0010

A001

R0010

Vastaspoole makseviivituse risk

R0020

Elukindlustuse kindlustusrisk

R0030

Tervisekindlustusrisk

R0040

Kahjukindlustuse kindlustusrisk

R0050

Hajutamine

R0060

Immateriaalse vara risk

R0070

Põhisolventsuskapitalinõue

R0100

Eraldatud vahendite kogumist
ja kattuvusega kohandamise
portfellidest tingitud kohan
duste jaotamine

C0030

C0040

C0050

C0100

Solventsuskapitalinõude arvutamine
Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeeri
misest tingitud kohandus

R0120

Operatsioonirisk

R0130

Tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime

R0140

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime

R0150

Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue

R0160

Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõuded

R0200

Juba kehtestatud lisakapitalinõue

R0210

Solventsuskapitalinõue

R0220

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

Solventsuskapitali
nõude brutosumma

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 232

Tururisk

Solventsuskapitali
nõude netosumma

▼B

Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõue

R0400

Kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0410

Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0420

Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0430

Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete agregeerimisega
vastavalt artiklile 304

R0440

Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeeri
misest tingitud kohanduse arvutamise meetod

R0450

Tuleviku määramata hüvitiste netosumma

R0460

Solventsuskapitali
nõude netosumma

Solventsuskapitali
nõude brutosumma

Eraldatud vahendite kogumist
ja kattuvusega kohandamise
portfellidest tingitud kohan
duste jaotamine

C0030

C0040

C0050

Solventsuskapitali
nõude netosumma

Solventsuskapitali
nõude brutosumma

Eraldatud vahendite kogumist
ja kattuvusega kohandamise
portfellidest tingitud kohan
duste jaotamine

C0030

C0040

C0050

S.25.01.04

Artikkel 112

Z0010

Tururisk

R0010

Vastaspoole makseviivituse risk

R0020

Elukindlustuse kindlustusrisk

R0030

Tervisekindlustusrisk

R0040

Kahjukindlustuse kindlustusrisk

R0050
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Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate gruppide puhul

▼B

Hajutamine

R0060

Immateriaalse vara risk

R0070

Põhisolventsuskapitalinõue

R0100

Solventsuskapitali
nõude netosumma

Solventsuskapitali
nõude brutosumma

Eraldatud vahendite kogumist
ja kattuvusega kohandamise
portfellidest tingitud kohan
duste jaotamine

C0030

C0040

C0050

C0100

Solventsuskapitalinõude arvutamine
R0120

Operatsioonirisk

R0130

Tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime

R0140

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime

R0150

Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue

R0160

Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõuded

R0200

Juba kehtestatud lisakapitalinõue

R0210

Solventsuskapitalinõue konsolideerimismeetodit kasutavate ettevõtjate puhul

R0220

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta
Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõue

R0400

Kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0410

Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0420

Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0430

Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete agregeerimisega
vastavalt artiklile 304

R0440
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Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeeri
misest tingitud kohandus

▼B

Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeeri
misest tingitud kohanduse arvutamise meetod

R0450

Tuleviku määramata hüvitiste netosumma

R0460

Kindlustusgrupi konsolideeritud minimaalne solventsuskapitalinõue

R0470

Solventsuskapitali
nõude netosumma

Solventsuskapitali
nõude brutosumma

Eraldatud vahendite kogumist
ja kattuvusega kohandamise
portfellidest tingitud kohan
duste jaotamine

C0030

C0040

C0050

Teave muude üksuste kohta
R0500

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – krediidiasutused, investeeri
misühingud ja finantseerimisasutused, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad, eurofondide valitsejad

R0510

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – tööandjapensioni kogumisasutused

R0520

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – Finantstegevusega tegelevate
reguleerimata üksuste kapitalinõue

R0530

Kapitalinõue mittekontrollitava osalusnõude puhul

R0540

Ülejäänud ettevõtjate kapitalinõue

R0550

Üldine solventsuskapitalinõue
Mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate solventsuskapitalinõuded

R0560

Solventsuskapitalinõue

R0570
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Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded)

▼B
SR.25.01.01
Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul
Artikkel 112

Z0010

Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

Z0020

Vahendite kogumi / portfelli number

Z0030

R0010

Vastaspoole makseviivituse risk

R0020

Elukindlustuse kindlustusrisk

R0030

Tervisekindlustusrisk

R0040

Kahjukindlustuse kindlustusrisk

R0050

Hajutamine

R0060

Immateriaalse vara risk

R0070

Põhisolventsuskapitalinõue

R0100

Solventsuskapitalinõude arvutamine

Solventsuskapitalinõude
brutosumma

C0030

C0040

C0100

Operatsioonirisk

R0130

Tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime

R0140

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime

R0150

Solventsuskapitalinõue

R0200

Tuleviku määramata hüvitiste netosumma

R0460
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Tururisk

Solventsuskapitalinõude
netosumma

▼B
S.25.02.01
Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

Komponendi kordumatu number

Komponentide
kirjeldus

Solventsuskapitalinõude
arvutamine

C0010

C0020

C0030

Solventsuskapitalinõude arvutamine

C0060

C0070

Hajutamine

R0060

Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise
portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest
tingitud kohandus

R0120

Direktiivi 2003/41/EÜ
kapitalinõue

R0160

kohase

tegevuse

Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõuded

R0200

Juba kehtestatud lisakapitalinõue

R0210

Solventsuskapitalinõue

R0220

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta
Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime
summa/hinnang

R0300

Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime
summa/hinnang

R0310
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R0110

4

C0050

Mudeli kohaselt arvutatud
summa

C0100

Hajutamata komponendid kokku

artikli

Eraldatud vahendite kogumist ja
Tehniliste eraldiste ja/või edasi
kattuvusega kohandamise portfel lükkunud maksudega seotud tule
lidest tingitud kohanduste
vikus tehtavate juhtimisotsuste
jaotamine
arvessevõtmine

▼B
Komponendi kordumatu number

Komponentide
kirjeldus

Solventsuskapitalinõude
arvutamine

C0010

C0020

C0030

R0400

Kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa ting
like solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0410

Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapita
linõuete kogusumma

R0420

Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsus
kapitalinõuete kogusumma

R0430

Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite
tinglike solventsuskapitalinõuete agregeerimisega vasta
valt artiklile 304

R0440

Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise
portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest
tingitud kohanduse arvutamise meetod

R0450

Tuleviku määramata hüvitiste netosumma

R0460

C0050

C0060

Mudeli kohaselt arvutatud
summa

C0070
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Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõue

Eraldatud vahendite kogumist ja
Tehniliste eraldiste ja/või edasi
kattuvusega kohandamise portfel lükkunud maksudega seotud tule
lidest tingitud kohanduste
vikus tehtavate juhtimisotsuste
jaotamine
arvessevõtmine

▼B
S.25.02.04
Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutavate gruppide puhul

Komponendi kordumatu number

Komponentide
kirjeldus

Solventsuskapitalinõude
arvutamine

C0010

C0020

C0030

Solventsuskapitalinõude arvutamine

C0060

C0070

Hajutamine

R0060

Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise
portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest
tingitud kohandus

R0120

Direktiivi 2003/41/EÜ
kapitalinõue

R0160

kohase

tegevuse

Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõuded

R0200

Juba kehtestatud lisakapitalinõue

R0210

Solventsuskapitalinõue konsolideerimismeetodit kasu
tavate ettevõtjate puhul

R0220

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta
Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime
summa/hinnang

R0300
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R0110

4

C0050

Mudeli kohaselt arvutatud
summa

C0100

Hajutamata komponendid kokku

artikli

Eraldatud vahendite kogumist ja
Tehniliste eraldiste ja/või edasi
kattuvusega kohandamise portfel lükkunud maksudega seotud tule
lidest tingitud kohanduste
vikus tehtavate juhtimisotsuste
jaotamine
arvessevõtmine

▼B
Komponendi kordumatu number

Komponentide
kirjeldus

Solventsuskapitalinõude
arvutamine

C0010

C0020

C0030

R0310

Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõue

R0400

Kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa ting
like solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0410

Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapita
linõuete kogusumma

R0420

Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsus
kapitalinõuete kogusumma

R0430

Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite
tinglike solventsuskapitalinõuete agregeerimisega vasta
valt artiklile 304

R0440

Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise
portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest
tingitud kohanduse arvutamise meetod

R0450

Tuleviku määramata hüvitiste netosumma

R0460

Kindlustusgrupi konsolideeritud minimaalne solventsus
kapitalinõue

R0470

Teave muude üksuste kohta
Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivä
lised kapitalinõuded)

R0500

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivä
lised kapitalinõuded) – krediidiasutused, investeerimisü
hingud ja finantseerimisasutused, alternatiivsete investee
rimisfondide valitsejad, eurofondide valitsejad

R0510

C0050

C0060

Mudeli kohaselt arvutatud
summa

C0070
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Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime
summa/hinnang

Eraldatud vahendite kogumist ja
Tehniliste eraldiste ja/või edasi
kattuvusega kohandamise portfel lükkunud maksudega seotud tule
lidest tingitud kohanduste
vikus tehtavate juhtimisotsuste
jaotamine
arvessevõtmine

▼B
Komponendi kordumatu number

Komponentide
kirjeldus

Solventsuskapitalinõude
arvutamine

C0010

C0020

C0030

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivä
lised
kapitalinõuded)
–
tööandjapensioni
kogumisasutused

R0520

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivä
lised kapitalinõuded) – Finantstegevusega tegelevate
reguleerimata üksuste kapitalinõue

R0530

Kapitalinõue mittekontrollitava osalusnõude puhul

R0540

Ülejäänud ettevõtjate kapitalinõue

R0550

Eraldatud vahendite kogumist ja
Tehniliste eraldiste ja/või edasi
kattuvusega kohandamise portfel lükkunud maksudega seotud tule
lidest tingitud kohanduste
vikus tehtavate juhtimisotsuste
jaotamine
arvessevõtmine
C0050

C0060

Mudeli kohaselt arvutatud
summa

C0070

Üldine solventsuskapitalinõue
Mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõt
jate solventsuskapitalinõuded

R0560

Solventsuskapitalinõue

R0570
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▼B
SR.25.02.01
Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

Z0020

Vahendite kogumi / portfelli number

Z0030

Komponendi kordumatu number

Komponentide
kirjeldus

Solventsuskapitalinõude
arvutamine

Tehniliste eraldiste ja/või edasi
lükkunud maksudega seotud tule
vikus tehtavate juhtimisotsuste
arvessevõtmine

Mudeli kohaselt arvutatud
summa

C0010

C0020

C0030

C0060

C0070

C0100

Hajutamata komponendid kokku

R0110

Hajutamine

R0060

Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõuded

R0200

Juba kehtestatud lisakapitalinõue

R0210

Solventsuskapitalinõue

R0220

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta
Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0300

Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0310

Tuleviku määramata hüvitiste netosumma

R0460
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Solventsuskapitalinõude arvutamine

▼B
S.25.03.01
Solventsuskapitalinõue – täielikku sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

Komponendi kordumatu number

Komponentide
kirjeldus

Solventsuskapitalinõude arvutamine

Tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud
maksudega seotud tulevikus tehtavate
juhtimisotsuste arvessevõtmine

C0010

C0020

C0030

C0060

Solventsuskapitalinõude arvutamine

C0100

R0110

Hajutamine

R0060

Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue (üleminekuline)

R0160

Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõuded

R0200

Juba kehtestatud lisakapitalinõue

R0210

Solventsuskapitalinõue

R0220

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta
Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0300

Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0310

Kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete
kogusumma

R0410
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Hajutamata komponendid kokku

▼B
Komponendi kordumatu number

Komponentide
kirjeldus

Solventsuskapitalinõude arvutamine

Tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud
maksudega seotud tulevikus tehtavate
juhtimisotsuste arvessevõtmine

C0010

C0020

C0030

C0060

Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0420

Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0430

Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete
agregeerimisega vastavalt artiklile 304

R0440

Tuleviku määramata hüvitiste netosumma

R0460
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▼B
S.25.03.04
Solventsuskapitalinõue – täielikku sisemudelit kasutavate gruppide puhul

Komponendi kordumatu number

Komponentide
kirjeldus

Solventsuskapitalinõude arvutamine

Tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud
maksudega seotud tulevikus tehtavate
juhtimisotsuste arvessevõtmine

C0010

C0020

C0030

C0060

Solventsuskapitalinõude arvutamine

C0100

R0110

Hajutamine

R0060

Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue

R0160

Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõuded

R0200

Juba kehtestatud lisakapitalinõue

R0210

Solventsuskapitalinõue

R0220

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta
Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0300

Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0310

Kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete
kogusumma

R0410

Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0420
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Hajutamata komponendid kokku

▼B
Komponendi kordumatu number

Komponentide
kirjeldus

Solventsuskapitalinõude arvutamine

Tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud
maksudega seotud tulevikus tehtavate
juhtimisotsuste arvessevõtmine

C0010

C0020

C0030

C0060

Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0430

Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete
agregeerimisega vastavalt artiklile 304

R0440

Tuleviku määramata hüvitiste netosumma

R0460

Kindlustusgrupi konsolideeritud minimaalne solventsuskapitalinõue

R0470

Teave muude üksuste kohta
R0500

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – krediidia
sutused, investeerimisühingud ja finantseerimisasutused, alternatiivsete investeerimisfon
dide valitsejad, eurofondide valitsejad

R0510

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – tööandja
pensioni kogumisasutused

R0520

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – Finantste
gevusega tegelevate reguleerimata üksuste kapitalinõue

R0530

Kapitalinõue mittekontrollitava osalusnõude puhul

R0540

Ülejäänud ettevõtjate kapitalinõue

R0550
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Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded)

▼B
SR.25.03.01
Solventsuskapitalinõue – täielikku sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

Z0020

Vahendite kogumi / portfelli number

Z0030

Komponendi kordumatu number

Komponentide
kirjeldus

Solventsuskapitalinõude arvutamine

Tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud
maksudega seotud tulevikus tehtavate
juhtimisotsuste arvessevõtmine

C0010

C0020

C0030

C0060

Solventsuskapitalinõude arvutamine

C0100

R0110

Hajutamine

R0060

Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõuded

R0200

Juba kehtestatud lisakapitalinõue

R0210

Solventsuskapitalinõue

R0220

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta
Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0300

Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0310

Tuleviku määramata hüvitiste netosumma

R0460
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Hajutamata komponendid kokku

▼M1
S.26.01.01
Solventsuskapitalinõue – tururisk
Artikkel 112

Z0010

Lihtsustuste kasutamine

C0010

Lihtsustused – hinnavaherisk – võlakirjad ja laenud

R0010

Kaptiivkindlustusandjate lihtsustused – intressirisk

R0020

Kaptiivkindlustusandjate lihtsustused – võlakirjade ja laenude hinnavaherisk

R0030

Kaptiivkindlustusandjate lihtsustused – turu kontsentratsioonirisk

R0040

Algne absoluutsumma
enne asjaomast muutust

Intressirisk

R0100

Intressimäära järsk langus

R0110

Intressimäära järsk tõus

R0120

Aktsiarisk
1. liiki omakapitaliinstrumendid

R0200
R0210

1. liiki omakapitaliinstrument

R0220

Strateegiline osalus (1. liiki omakapitaliinstrumendid)

R0230

Kestusel põhinevad (1. liiki omakapitaliinstrumendid)

R0240

Varad

Kohustised

Varad

Kohustised (pärast
tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse
mahaarvamist)

C0020

C0030

C0040

C0050

Solventsuska
pitalinõude
netosumma

Kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi
katmise võimet arves
tava kohanduse
mahaarvamist)

Solventsuskapita
linõude
brutosumma

C0060

C0070

C0080
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Tururisk – Põhiteave

Absoluutsumma pärast asjaomast muutust

▼M1
Algne absoluutsumma
enne asjaomast muutust

Tururisk – Põhiteave

2. liiki omakapitaliinstrumendid

Absoluutsumma pärast asjaomast muutust

Varad

Kohustised

Varad

Kohustised (pärast
tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse
mahaarvamist)

C0020

C0030

C0040

C0050

Solventsuska
pitalinõude
netosumma

Kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi
katmise võimet arves
tava kohanduse
mahaarvamist)

Solventsuskapita
linõude
brutosumma

C0060

C0070

C0080

R0250

2. liiki omakapitaliinstrument

R0260

Strateegiline osalus (2. liiki omakapitaliinstrumendid)

R0270

Kestusel põhinevad (2. liiki omakapitaliinstrumendid)

R0280

Kvalifitseeruvad taristu-omakapitaliinstrumendid
Kinnisvararisk

R0290
R0300

Tururisk – Põhiteave

Hinnavaherisk

R0400

Võlakirjad ja laenud

R0410

Võlakirjad ja laenud (kvalifitseeruv taristuinvesteering)

R0411

Võlakirjad ja laenud
taristuinvesteering)

R0412

(muu

kui

kvalifitseeruv

Absoluutsumma pärast asjaomast muutust

Varad

Kohustised

Varad

Kohustised (pärast
tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse
mahaarvamist)

C0020

C0030

C0040

C0050

Solventsuska
pitalinõude
netosumma

Kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi
katmise võimet arves
tava kohanduse
mahaarvamist)

Solventsuskapita
linõude
brutosumma

C0060

C0070

C0080
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Algne absoluutsumma
enne asjaomast muutust

▼M1
Algne absoluutsumma
enne asjaomast muutust

Tururisk – Põhiteave

Krediidituletisinstrumendid

Varad

Kohustised

Varad

Kohustised (pärast
tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse
mahaarvamist)

C0020

C0030

C0040

C0050

Solventsuska
pitalinõude
netosumma

Kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi
katmise võimet arves
tava kohanduse
mahaarvamist)

Solventsuskapita
linõude
brutosumma

C0060

C0070

C0080

R0420

Krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk langus

R0430

Krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk tõus

R0440

Väärtpaberistamise positsioonid

Absoluutsumma pärast asjaomast muutust

R0450

1. liiki väärtpaberistamine

R0460

2. liiki väärtpaberistamine

R0470

Edasiväärtpaberistamine

R0480
R0500

Valuutarisk

R0600

▼M2
▼M1
Välisvaluuta väärtuse suurenemine

R0610

Välisvaluuta väärtuse vähenemine

R0620

Hajutamine tururiski mooduli piires

R0700

Tururisk kokku

R0800
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Turu kontsentratsioonirisk

▼M1
S.26.01.04
Solventsuskapitalinõue – tururisk
Artikkel 112

Z0010

Lihtsustuste kasutamine

C0010

Lihtsustused – hinnavaherisk – võlakirjad ja laenud

R0010

Kaptiivkindlustusandjate lihtsustused – intressirisk

R0020

Kaptiivkindlustusandjate lihtsustused – võlakirjade ja laenude hinnavaherisk

R0030

Kaptiivkindlustusandjate lihtsustused – turu kontsentratsioonirisk

R0040

Algne absoluutsumma
enne asjaomast muutust

Intressirisk

R0100

Intressimäära järsk langus

R0110

Intressimäära järsk tõus

R0120

Aktsiarisk
1. liiki omakapitaliinstrumendid

R0200
R0210

1. liiki omakapitaliinstrument

R0220

Strateegiline osalus (1. liiki omakapitaliinstrumendid)

R0230

Varad

Kohustised

Varad

Kohustised (pärast
tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse
mahaarvamist)

C0020

C0030

C0040

C0050

Solventsuska
pitalinõude
netosumma

Kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi
katmise võimet arves
tava kohanduse
mahaarvamist)

Solventsuskapita
linõude
brutosumma

C0060

C0070

C0080
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Tururisk – Põhiteave

Absoluutsumma pärast asjaomast muutust

▼M1
Algne absoluutsumma
enne asjaomast muutust

Tururisk – Põhiteave

Kestusel põhinevad (1. liiki omakapitaliinstrumendid)
2. liiki omakapitaliinstrumendid

Kohustised

Varad

C0020

C0030

C0040

C0050

Solventsuska
pitalinõude
netosumma

Kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi
katmise võimet arves
tava kohanduse
mahaarvamist)

Solventsuskapita
linõude
brutosumma

C0060

C0070

C0080

R0250
R0260

Strateegiline osalus (2. liiki omakapitaliinstrumendid)

R0270

Kestusel põhinevad (2. liiki omakapitaliinstrumendid)

R0280
R0290
R0300

Algne absoluutsumma
enne asjaomast muutust

Tururisk – Põhiteave

Hinnavaherisk
Võlakirjad ja laenud
Võlakirjad ja laenud (kvalifitseeruv taristuinvesteering)

R0400
R0410
R0411

Absoluutsumma pärast asjaomast muutust

Varad

Kohustised

Varad

Kohustised (pärast
tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse
mahaarvamist)

C0020

C0030

C0040

C0050

Solventsuska
pitalinõude
netosumma

Kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi
katmise võimet arves
tava kohanduse
mahaarvamist)

Solventsuskapita
linõude
brutosumma

C0060

C0070

C0080
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Kinnisvararisk

Varad

Kohustised (pärast
tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse
mahaarvamist)

R0240

2. liiki omakapitaliinstrument

Kvalifitseeruvad taristu-omakapitaliinstrumendid

Absoluutsumma pärast asjaomast muutust

▼M1
Algne absoluutsumma
enne asjaomast muutust

Tururisk – Põhiteave

Võlakirjad ja laenud
taristuinvesteering)

(muu

kui

kvalifitseeruv

Krediidituletisinstrumendid

Varad

Kohustised

Varad

Kohustised (pärast
tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse
mahaarvamist)

C0020

C0030

C0040

C0050

Solventsuska
pitalinõude
netosumma

Kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi
katmise võimet arves
tava kohanduse
mahaarvamist)

Solventsuskapita
linõude
brutosumma

C0060

C0070

C0080

R0412
R0420

Krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk langus

R0430

Krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk tõus

R0440

Väärtpaberistamise positsioonid

Absoluutsumma pärast asjaomast muutust

R0450
R0460

2. liiki väärtpaberistamine

R0470

Edasiväärtpaberistamine

R0480

Turu kontsentratsioonirisk

R0500

Valuutarisk

R0600

▼M2
▼M1
Välisvaluuta väärtuse suurenemine

R0610

Välisvaluuta väärtuse vähenemine

R0620

Hajutamine tururiski mooduli piires

R0700

Tururisk kokku

R0800

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 253

1. liiki väärtpaberistamine

▼M1
SR.26.01.01
Solventsuskapitalinõue – tururisk
Artikkel 112

Z0010

Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

Z0020

Fondi/portfelli number

Z0030

Lihtsustuste kasutamine
Lihtsustused – hinnavaherisk – võlakirjad ja laenud

R0010

Kaptiivkindlustusandjate lihtsustused – intressirisk

R0020

Kaptiivkindlustusandjate lihtsustused – võlakirjade ja laenude hinnavaherisk

R0030

Kaptiivkindlustusandjate lihtsustused – turu kontsentratsioonirisk

R0040

Algne absoluutsumma
enne asjaomast muutust

R0100

Intressimäära järsk langus

R0110

Intressimäära järsk tõus

R0120

Aktsiarisk
1. liiki omakapitaliinstrumendid
1. liiki omakapitaliinstrument

R0200
R0210
R0220

Absoluutsumma pärast asjaomast muutust

Varad

Kohustised

Varad

Kohustised (pärast
tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse
mahaarvamist)

C0020

C0030

C0040

C0050

Solventsuska
pitalinõude
netosumma

Kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi
katmise võimet arves
tava kohanduse
mahaarvamist)

Solventsuskapita
linõude
brutosumma

C0060

C0070

C0080
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Tururisk – Põhiteave

Intressirisk

C0010

▼M1
Algne absoluutsumma
enne asjaomast muutust

Tururisk – Põhiteave

Strateegiline osalus (1. liiki omakapitaliinstrumendid)

R0230

Kestusel põhinevad (1. liiki omakapitaliinstrumendid)

R0240

2. liiki omakapitaliinstrumendid

R0260

Strateegiline osalus (2. liiki omakapitaliinstrumendid)

R0270

Kestusel põhinevad (2. liiki omakapitaliinstrumendid)

R0280

Kinnisvararisk

Varad

Kohustised

Varad

Kohustised (pärast
tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse
mahaarvamist)

C0020

C0030

C0040

C0050

Solventsuska
pitalinõude
netosumma

Kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi
katmise võimet arves
tava kohanduse
mahaarvamist)

Solventsuskapita
linõude
brutosumma

C0060

C0070

C0080

R0250

2. liiki omakapitaliinstrument

Kvalifitseeruvad taristu-omakapitaliinstrumendid

Absoluutsumma pärast asjaomast muutust

R0290
R0300
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▼M1
Algne absoluutsumma
enne asjaomast muutust

Tururisk – Põhiteave

Hinnavaherisk

Absoluutsumma pärast asjaomast muutust

Varad

Kohustised

Varad

Kohustised (pärast
tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse
mahaarvamist)

C0020

C0030

C0040

C0050

Solventsuska
pitalinõude
netosumma

Kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi
katmise võimet arves
tava kohanduse
mahaarvamist)

Solventsuskapita
linõude
brutosumma

C0060

C0070

C0080

R0400

Võlakirjad ja laenud

R0410

Võlakirjad ja laenud (kvalifitseeruv taristuinvesteering)

R0411

Võlakirjad ja laenud
taristuinvesteering)

R0412

(muu

kui

kvalifitseeruv

Krediidituletisinstrumendid

R0420

Krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk langus

R0430

Krediidituletisinstrumentide väärtuse järsk tõus

R0440
R0450

1. liiki väärtpaberistamine

R0460

2. liiki väärtpaberistamine

R0470

Edasiväärtpaberistamine

R0480

Turu kontsentratsioonirisk

R0500

Valuutarisk

R0600

▼M2
▼M1
Välisvaluuta väärtuse suurenemine

R0610

Välisvaluuta väärtuse vähenemine

R0620

Hajutamine tururiski mooduli piires

R0700

Tururisk kokku

R0800
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Väärtpaberistamise positsioonid

▼B
S.26.02.01
Solventsuskapitalinõue – vastaspoole makseviivituse risk
Artikkel 112

Z0010

Lihtsustuste kasutamine
Lihtsustused

C0010
R0010

Isiku nimi, kelle
suhtes on ühe
isiku
riskipositsioon
C0020

Vastaspoole makseviivituse risk – Põhiteave

R0100

1. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0110

2. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0120

3. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0130

4. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0140

5. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0150

6. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0160

7. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0170

C0030

C0040

Makseviivitusest
tingitud kahju

Makseviivituse
tõenäosus

C0050

C0060

Solventsuskapitali Solventsuskapitali
nõude netosumma nõude brutosumma

C0070

C0080

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 257

1. liiki riskipositsioonid

Isiku tunnuskood, Selle isiku tunnus
kelle suhtes on
koodi liik, kelle
ühe isiku
suhtes on ühe isiku
riskipositsioon
riskipositsioon

▼B
Isiku nimi, kelle
suhtes on ühe
isiku
riskipositsioon
C0020

Vastaspoole makseviivituse risk – Põhiteave

8. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0180

9. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0190

10. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0200

2. liiki riskipositsioonid

R0300

Vahendajate vastu olevad nõuded, mille tähtaega
on ületatud üle 3 kuu

R0310

Kõik 2. liiki riskipositsioonid kui vahendajate
vastu olevad nõuded, mille tähtaega on ületatud
üle 3 kuu

R0320

Riskide hajutamine vastaspoole makseviivituse
riski mooduli puhul

R0330

Vastaspoole makseviivituse risk kokku

R0400

2. liiki riskipositsioonide hulka liigitatud hüpoteeklaenu
dest tulenev kahju
Kogu hüpoteeklaenudest tulenev kahju

C0030

C0090

R0500
R0510

C0040

Makseviivitusest
tingitud kahju

Makseviivituse
tõenäosus

C0050

C0060

Solventsuskapitali Solventsuskapitali
nõude netosumma nõude brutosumma

C0070

C0080
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Hüpoteeklaenude kohta esitatav lisateave

Isiku tunnuskood, Selle isiku tunnus
kelle suhtes on
koodi liik, kelle
ühe isiku
suhtes on ühe isiku
riskipositsioon
riskipositsioon

▼B
S.26.02.04
Solventsuskapitalinõue – vastaspoole makseviivituse risk
Artikkel 112

Z0010
C0010

Lihtsustuste kasutamine
Lihtsustused

R0010
Isiku nimi, kelle
suhtes on ühe
isiku
riskipositsioon
C0020

Vastaspoole makseviivituse risk – Põhiteave

R0100

1. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0110

2. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0120

3. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0130

4. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0140

5. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0150

6. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0160

7. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0170

8. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0180

C0030

C0040

Makseviivitusest
tingitud kahju

Makseviivituse
tõenäosus

C0050

C0060

Solventsuskapitali Solventsuskapitali
nõude netosumma nõude brutosumma

C0070

C0080
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1. liiki riskipositsioonid

Isiku tunnuskood, Selle isiku tunnus
kelle suhtes on
koodi liik, kelle
ühe isiku
suhtes on ühe isiku
riskipositsioon
riskipositsioon

▼B
Isiku nimi, kelle
suhtes on ühe
isiku
riskipositsioon
C0020

Vastaspoole makseviivituse risk – Põhiteave

9. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0190

10. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0200

2. liiki riskipositsioonid

R0300

Vahendajate vastu olevad nõuded, mille tähtaega
on ületatud üle 3 kuu

R0310

Kõik 2. liiki riskipositsioonid kui vahendajate
vastu olevad nõuded, mille tähtaega on ületatud
üle 3 kuu

R0320

Riskide hajutamine vastaspoole makseviivituse
riski mooduli puhul

R0330

Vastaspoole makseviivituse risk kokku

R0400

2. liiki riskipositsioonide hulka liigitatud hüpo
teeklaenudest tulenev kahju
Kogu hüpoteeklaenudest tulenev kahju

C0090

R0500
R0510

C0030

C0040

Makseviivitusest
tingitud kahju

Makseviivituse
tõenäosus

C0050

C0060

Solventsuskapitali Solventsuskapitali
nõude netosumma nõude brutosumma

C0070

C0080
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Hüpoteeklaenude kohta esitatav lisateave

Isiku tunnuskood, Selle isiku tunnus
kelle suhtes on
koodi liik, kelle
ühe isiku
suhtes on ühe isiku
riskipositsioon
riskipositsioon

▼B
S.26.02.01
SR Solventsuskapitalinõue – vastaspoole makseviivituse risk
Artikkel 112
Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa
Vahendite kogumi / portfelli number

Z0010
Z0020
Z0030

Lihtsustuste kasutamine
Lihtsustused
Isiku nimi, kelle
suhtes on ühe
isiku
riskipositsioon
C0020

Vastaspoole makseviivituse risk – Põhiteave

R0100

1. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0110

2. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0120

3. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0130

4. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0140

5. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0150

6. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0160

7. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0170

C0030

C0040

R0010

Makseviivitusest
tingitud kahju

Makseviivituse
tõenäosus

C0050

C0060

Solventsuskapitali Solventsuskapitali
nõude netosumma nõude brutosumma

C0070

C0080
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1. liiki riskipositsioonid

Isiku tunnuskood, Selle isiku tunnus
kelle suhtes on
koodi liik, kelle
ühe isiku
suhtes on ühe isiku
riskipositsioon
riskipositsioon

C0010

▼B
Isiku nimi, kelle
suhtes on ühe
isiku
riskipositsioon
C0020

Vastaspoole makseviivituse risk – Põhiteave

R0180

9. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0190

10. riskipositsioon ühe isiku suhtes

R0200

2. liiki riskipositsioonid

R0300

Vahendajate vastu olevad nõuded, mille tähtaega
on ületatud üle 3 kuu

R0310

Kõik 2. liiki riskipositsioonid kui vahendajate
vastu olevad nõuded, mille tähtaega on ületatud
üle 3 kuu

R0320

Riskide hajutamine vastaspoole makseviivituse
riski mooduli puhul

R0330

Vastaspoole makseviivituse risk kokku

R0400

C0030

C0040

Makseviivitusest
tingitud kahju

Makseviivituse
tõenäosus

C0050

C0060

Solventsuskapitali Solventsuskapitali
nõude netosumma nõude brutosumma

C0070

C0080
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8. riskipositsioon ühe isiku suhtes

Isiku tunnuskood, Selle isiku tunnus
kelle suhtes on
koodi liik, kelle
ühe isiku
suhtes on ühe isiku
riskipositsioon
riskipositsioon

▼B
S.26.03.01
Solventsuskapitalinõue – elukindlustuse kindlustusrisk
Artikkel 112

Z0010

Lihtsustuste kasutamine
Lihtsustused – tervisekindlustuse suremusrisk
Lihtsustused – üleelamisrisk
Lihtsustused – töövõimetuse-haigestumuse risk
Lihtsustused – kindlustuslepingute katkemise risk
Lihtsustused – elukindlustuskulude risk
Lihtsustused – elukindlustuse katastroofirisk

C0010
R0010
R0020
R0030
R0040
R0050
R0060
Algne absoluutsumma enne as
jaomast muutust

Suremusrisk

R0100

Üleelamisrisk

R0200

Töövõimetuse-haigestumuse risk

R0300

Kindlustuslepingute katkemise risk

R0400

kindlustuslepingute
suurenemise risk

katkemise

määrade

R0410

kindlustuslepingute katkemise määrade vähe
nemise risk

R0420

kindlustuslepingute massilise katkemise risk

R0430

Varad

Kohustised

Varad

C0020

C0030

C0040

Kohustised (pärast tehni
Kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi
Solventsuskapita
liste eraldiste kahjumi
Solventsuskapita
katmise võimet arvestava
linõude
katmise võimet arvestava
linõude
kohanduse
netosumma
kohanduse
brutosumma
mahaarvamist)
mahaarvamist)
C0050

C0060

C0070

C0080
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Elukindlustuse kindlustusrisk

Absoluutsumma enne asjaomast muutust

▼B
Algne absoluutsumma enne as
jaomast muutust

Elukindlustuse kindlustusrisk

Elukindlustuskulude risk

R0500

Ümberhindamise risk

R0600

Elukindlustuse katastroofirisk

R0700

Riskide hajutamine elukindlustuse kindlustusriski
mooduli puhul

R0800

Elukindlustuse kindlustusrisk kokku

R0900

Varad

Kohustised

Varad

C0020

C0030

C0040

C0090

Ümberhindamise riski kohta esitatav lisateave

R1000

Kohustised (pärast tehni
Kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi
Solventsuskapita
liste eraldiste kahjumi
Solventsuskapita
katmise võimet arvestava
linõude
katmise võimet arvestava
linõude
kohanduse
kohanduse
netosumma
brutosumma
mahaarvamist)
mahaarvamist)
C0050

C0060

C0070

C0080
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Kindlustusvõi edasikind
lustusandja
parameeter

Ümberhindamise tinginud asjaomase muutuse
puhul arvesse võetavad tegurid

Absoluutsumma enne asjaomast muutust

▼B
S.26.03.04
Solventsuskapitalinõue – elukindlustuse kindlustusrisk
Artikkel 112

Z0010

Lihtsustuste kasutamine
Lihtsustused – tervisekindlustuse suremusrisk
Lihtsustused – üleelamisrisk
Lihtsustused – töövõimetuse-haigestumuse risk
Lihtsustused – kindlustuslepingute katkemise risk
Lihtsustused – elukindlustuskulude risk
Lihtsustused – elukindlustuse katastroofirisk

C0010
R0010
R0020
R0030
R0040
R0050
R0060

Algne absoluutsumma enne as
jaomast muutust

Suremusrisk

R0100

Üleelamisrisk

R0200

Töövõimetuse-haigestumuse risk

R0300

Kindlustuslepingute katkemise risk

R0400

kindlustuslepingute
suurenemise risk

katkemise

määrade

R0410

kindlustuslepingute katkemise määrade vähe
nemise risk

R0420

kindlustuslepingute massilise katkemise risk

R0430

Varad

Kohustised

Varad

C0020

C0030

C0040

Kohustised (pärast tehni
Kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi
Solventsuskapita
liste eraldiste kahjumi
Solventsuskapita
katmise võimet arvestava
katmise võimet arvestava
linõude
linõude
kohanduse
netosumma
kohanduse
brutosumma
mahaarvamist)
mahaarvamist)
C0050

C0060

C0070

C0080
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Elukindlustuse kindlustusrisk

Absoluutsumma enne asjaomast muutust

▼B
Algne absoluutsumma enne as
jaomast muutust

Elukindlustuse kindlustusrisk

Elukindlustuskulude risk

R0500

Ümberhindamise risk

R0600

Elukindlustuse katastroofirisk

R0700

Riskide hajutamine elukindlustuse kindlustusriski
mooduli puhul

R0800

Elukindlustuse kindlustusrisk kokku

R0900

Varad

Kohustised

Varad

C0020

C0030

C0040

C0090

Ümberhindamise tinginud asjaomase muutuse
puhul arvesse võetavad tegurid

R1000

Kohustised (pärast tehni
Kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi
Solventsuskapita
liste eraldiste kahjumi
Solventsuskapita
katmise võimet arvestava
linõude
katmise võimet arvestava
linõude
kohanduse
kohanduse
netosumma
brutosumma
mahaarvamist)
mahaarvamist)
C0050

C0060

C0070

C0080

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 266

Kindlustusvõi edasikind
lustusandja
parameeter
Ümberhindamise riski kohta esitatav lisateave

Absoluutsumma enne asjaomast muutust

▼B
SR.26.03.01
Solventsuskapitalinõue – elukindlustuse kindlustusrisk
Artikkel 112
Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa
Vahendite kogumi / portfelli number

Z0010
Z0020
Z0030

Lihtsustuste kasutamine
Lihtsustused – tervisekindlustuse suremusrisk
Lihtsustused – üleelamisrisk
Lihtsustused – töövõimetuse-haigestumuse risk
Lihtsustused – kindlustuslepingute katkemise risk
Lihtsustused – elukindlustuskulude risk
Lihtsustused – elukindlustuse katastroofirisk

C0010
R0010
R0020
R0030
R0040
R0050
R0060

Algne absoluutsumma enne as
jaomast muutust

Suremusrisk

R0100

Üleelamisrisk

R0200

Töövõimetuse-haigestumuse risk

R0300

Kindlustuslepingute katkemise risk

R0400

kindlustuslepingute
suurenemise risk

katkemise

määrade

R0410

kindlustuslepingute katkemise määrade vähe
nemise risk

R0420

kindlustuslepingute massilise katkemise risk

R0430

Varad

Kohustised

Varad

C0020

C0030

C0040

Kohustised (pärast tehni
Kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi
liste eraldiste kahjumi
Solventsuskapita
Solventsuskapita
katmise võimet arvestava
linõude
katmise võimet arvestava
linõude
kohanduse
netosumma
kohanduse
brutosumma
mahaarvamist)
mahaarvamist)
C0050

C0060

C0070

C0080

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 267

Elukindlustuse kindlustusrisk

Absoluutsumma enne asjaomast muutust

▼B
Algne absoluutsumma enne as
jaomast muutust

Elukindlustuse kindlustusrisk

Elukindlustuskulude risk

R0500

Ümberhindamise risk

R0600

Elukindlustuse katastroofirisk

R0700

Riskide hajutamine elukindlustuse kindlustusriski
mooduli puhul

R0800

Elukindlustuse kindlustusrisk kokku

R0900

Absoluutsumma enne asjaomast muutust

Varad

Kohustised

Varad

C0020

C0030

C0040

Kohustised (pärast tehni
Kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi
Solventsuskapita
liste eraldiste kahjumi
Solventsuskapita
katmise võimet arvestava
linõude
katmise võimet arvestava
linõude
kohanduse
netosumma
kohanduse
brutosumma
mahaarvamist)
mahaarvamist)
C0050

C0060

C0070

C0080

Kindlustusvõi edasikind
lustusandja
parameeter

Ümberhindamise tinginud asjaomase muutuse
puhul arvesse võetavad tegurid

R1000
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C0090

Ümberhindamise riski kohta esitatav lisateave

▼B
S.26.04.01
Solventsuskapitalinõue – tervisekindlustusrisk
Artikkel 112

Z0010
C0010

Lihtsustuste kasutamine
Lihtsustused – tervisekindlustuse suremusrisk

R0010

Lihtsustused – tervisekindlustuse üleelamisrisk
Lihtsustused – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (ravikulud)
Lihtsustused – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (sissetuleku kaotus)
Lihtsustused – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk
Lihtsustused – tervisekindlustuskulude risk

R0020
R0030
R0040
R0050
R0060

Algne absoluutsumma enne as
jaomast muutust

Tervisekindlustuse suremusrisk

R0100

Tervisekindlustuse üleelamisrisk

R0200

Tervisekindlustuse
risk

R0300

töövõimetuse-haigestumuse

Ravikulu

ravikulude hüvitiste suurenemine

R0310

R0320

Varad

Kohustised

Varad

C0020

C0030

C0040

Kohustised (pärast tehni
Kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi
Solventsuskapita
liste eraldiste kahjumi
Solventsuskapita
katmise võimet arvestava
katmise võimet arvestava
linõude
linõude
kohanduse
netosumma
kohanduse
brutosumma
mahaarvamist)
mahaarvamist)
C0050

C0060

C0070

C0080
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SLT tervisekindlustusrisk

Absoluutsumma enne asjaomast muutust

▼B
Algne absoluutsumma enne as
jaomast muutust

SLT tervisekindlustusrisk

ravikulude hüvitiste vähenemine

Varad

Kohustised

Varad

C0020

C0030

C0040

Kohustised (pärast tehni
Kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi
Solventsuskapita
liste eraldiste kahjumi
Solventsuskapita
katmise võimet arvestava
linõude
katmise võimet arvestava
linõude
kohanduse
kohanduse
netosumma
brutosumma
mahaarvamist)
mahaarvamist)
C0050

C0060

C0070

C0080

R0330

Sissetuleku kaotus

R0340

SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk
kindlustuslepingute
suurenemise risk

Absoluutsumma enne asjaomast muutust

katkemise

määrade

R0400
R0410

kindlustuslepingute katkemise määrade vähe
nemise risk

R0420

kindlustuslepingute massilise katkemise risk

R0430
R0500

Tervisekindlustuse ümberhindamise risk

R0600

Riskide hajutamine SLT tervisekindlustusriski
puhul

R0700

SLT tervisekindlustuse kindlustusrisk kokku

R0800

Kindlustusvõi edasikind
lustusandja
parameeter
C0090

Ümberhindamise riski kohta esitatav lisateave

Ümberhindamise tinginud asjaomase muutuse
puhul arvesse võetavad tegurid

R0900
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Tervisekindlustuskulude risk

▼B
Kindlustusmaksete riski standardhälve

Tehniliste eraldiste
riski standardhälve

Kindlustus- või edasi
KindlustusKindlustus- või
kindlustusandja para
või edasikind edasikindlustusandja
Kindlustus- või
meeter
lustusandja
parameeter
edasikindlustusandja
Mitteproportsionaalse
parameeter
parameeter
Standardhälve –
edasikindlustuse
Standardhälve
bruto või neto
kohandamistegur
NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete ja
tehniliste eraldiste risk

C0100

Ravikulukindlustus ja proportsionaalne edasi
kindlustus

R1000

Sissetuleku kaotuse kindlustus ja proportsio
naalne edasikindlustus

R1010

Tööõnnetuse ja kutsehaiguse
proportsionaalne edasikindlustus

R1020

kindlustus

ja

R1030

Kogumahumõõdik

R1040

Kombineeritud standardhälve

R1050

Solventsuskap
italinõue
C0180

NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete ja
tehniliste eraldiste risk

R1100

C0120

C0130

Vprem

Vres

Geograafiline
hajutatus

V

C0140

C0150

C0160

C0170

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 271

Tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasi
kindlustus

C0110

Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski
mahumõõdik

▼B
Algne absoluutsumma enne asjaomast
muutust

NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk

NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk

Absoluutsumma enne asjaomast muutust

Varad

Kohustised

Varad

Kohustised

Solventsuskapitalin
õue

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

R1200

Solventsuskapitalin
õue
C0240

Riskide hajutamine NSLT tervisekindlustusriski puhul

R1300

NSLT tervisekindlustuse kindlustusrisk kokku

R1400

Tervisekindlustuse katastroofirisk

R1500

Õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

R1510

Pandeemiarisk

R1520

Riskide hajutamine tervisekindlustuse katastroofiriski puhul

R1530

Tervisekindlustuse katastroofirisk kokku

R1540

Tervisekindlustusrisk kokku

Riskide hajutamine tervisekindlustuse kindlustusriski mooduli puhul

R1600

Tervisekindlustusrisk kokku

R1700

Solventsuskapitalinõude brutosumma

C0250

C0260

Solventsuskapitalinõude netosumma

Solventsuskapitalinõude brutosumma

C0270

C0280
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Kindlustuslepingute massilise katkemise risk

Solventsuskapitalinõude netosumma

▼B
S.26.04.04
Solventsuskapitalinõue – tervisekindlustusrisk
Artikkel 112

Z0010

Lihtsustuste kasutamine
Lihtsustused – tervisekindlustuse suremusrisk
Lihtsustused – tervisekindlustuse üleelamisrisk
Lihtsustused – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (ravikulud)
Lihtsustused – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (sissetuleku kaotus)
Lihtsustused – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk
Lihtsustused – tervisekindlustuskulude risk

C0010
R0010
R0020
R0030
R0040
R0050
R0060

Algne absoluutsumma enne as
jaomast muutust

Tervisekindlustuse suremusrisk

R0100

Tervisekindlustuse üleelamisrisk

R0200

Tervisekindlustuse
risk

R0300

töövõimetuse-haigestumuse

Ravikulu

ravikulude hüvitiste suurenemine

R0310

R0320

Varad

Kohustised

Varad

C0020

C0030

C0040

Kohustised (pärast tehni
Kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi
Solventsuskapita
liste eraldiste kahjumi
Solventsuskapita
katmise võimet arvestava
linõude
katmise võimet arvestava
linõude
kohanduse
netosumma
kohanduse
brutosumma
mahaarvamist)
mahaarvamist)
C0050

C0060

C0070

C0080
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SLT tervisekindlustusrisk

Absoluutsumma enne asjaomast muutust

▼B
Algne absoluutsumma enne as
jaomast muutust

SLT tervisekindlustusrisk

ravikulude hüvitiste vähenemine

Varad

Kohustised

Varad

C0020

C0030

C0040

Kohustised (pärast tehni
Kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi
Solventsuskapita
liste eraldiste kahjumi
Solventsuskapita
katmise võimet arvestava
linõude
katmise võimet arvestava
linõude
kohanduse
kohanduse
netosumma
brutosumma
mahaarvamist)
mahaarvamist)
C0050

C0060

C0070

C0080

R0330

Sissetuleku kaotus

R0340

SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk
kindlustuslepingute
suurenemise risk

Absoluutsumma enne asjaomast muutust

katkemise

määrade

R0400
R0410

kindlustuslepingute katkemise määrade vähe
nemise risk

R0420

kindlustuslepingute massilise katkemise risk

R0430
R0500

Tervisekindlustuse ümberhindamise risk

R0600

Riskide hajutamine SLT tervisekindlustusriski
puhul

R0700

SLT tervisekindlustuse kindlustusrisk kokku

R0800

Kindlustusvõi edasikind
lustusandja
parameeter
C0090

Ümberhindamise riski kohta esitatav lisateave

Ümberhindamise tinginud asjaomase muutuse
puhul arvesse võetavad tegurid

R0900
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Tervisekindlustuskulude risk

▼B
Kindlustusmaksete riski standardhälve

NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete ja tehni
liste eraldiste risk

Ravikulukindlustus
kindlustus

ja

proportsionaalne

edasi

Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja para
meeter
Standardhälve

Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja para
meeter
Standardhälve –
bruto või neto

Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja para
meeter
Mitteproportsio
naalse edasikind
lustuse
kohandamistegur

Kindlustusvõi edasikind
lustusandja
parameeter

Vprem

Vres

Geograafiline
hajutatus

V

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus ja proport
sionaalne edasikindlustus

R1020

Tervisekindlustuse
kindlustus

R1030

Kogumahumõõdik

R1040

Kombineeritud standardhälve

R1050

Solventsuskapital
inõue
C0180

NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete
tehniliste eraldiste risk

ja

R1100
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R1010

edasi

Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik

R1000

Sissetuleku kaotuse kindlustus ja proportsionaalne
edasikindlustus

mitteproportsionaalne

Tehniliste eral
diste riski
standardhälve

▼B
Algne absoluutsumma enne asjaomast
muutust

NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk

NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk

Absoluutsumma enne asjaomast muutust

Varad

Kohustised

Varad

Kohustised

Solventsuskapitalinõue

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

R1200

Solventsuskapital
inõue
C0240

Riskide hajutamine NSLT tervisekindlustusriski puhul

R1300

NSLT tervisekindlustuse kindlustusrisk kokku

R1400

Tervisekindlustuse katastroofirisk

R1500

Õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

R1510

Pandeemiarisk

R1520

Riskide hajutamine tervisekindlustuse katastroofiriski puhul

R1530

Tervisekindlustuse katastroofirisk kokku

R1540

Solventsuskapita
linõude
brutosumma

C0250

C0260
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Kindlustuslepingute massilise katkemise risk

Solventsuskapita
linõude
netosumma

▼B

Tervisekindlustusrisk kokku

Riskide hajutamine tervisekindlustuse kindlustusriski mooduli puhul

R1600

Tervisekindlustusrisk kokku

R1700

Solventsuskapita
linõude
netosumma

Solventsuskapita
linõude
brutosumma

C0270

C0280

SR.26.04.01
Solventsuskapitalinõue – tervisekindlustusrisk
Artikkel 112

Z0010

Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

Z0020

Vahendite kogumi / portfelli number

Z0030

Lihtsustuste kasutamine

C0010
R0010

Lihtsustused – tervisekindlustuse üleelamisrisk

R0020

Lihtsustused – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (ravikulud)

R0030

Lihtsustused – tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse risk (sissetuleku kaotus)

R0040

Lihtsustused – SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk

R0050

Lihtsustused – tervisekindlustuskulude risk

R0060
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Lihtsustused – tervisekindlustuse suremusrisk

▼B
Algne absoluutsumma enne as
jaomast muutust

SLT tervisekindlustusrisk

Tervisekindlustuse suremusrisk

R0100

Tervisekindlustuse üleelamisrisk

R0200

Tervisekindlustuse
risk

R0300

töövõimetuse-haigestumuse

Ravikulu

Varad

Kohustised

Varad

C0020

C0030

C0040

Kohustised (pärast tehni
Kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi
liste eraldiste kahjumi
Solventsuskapita
Solventsuskapita
katmise võimet arvestava
linõude
katmise võimet arvestava
linõude
kohanduse
netosumma
kohanduse
brutosumma
mahaarvamist)
mahaarvamist)
C0050

C0060

C0070

C0080

R0310
R0320

ravikulude hüvitiste vähenemine

R0330

Sissetuleku kaotus

R0340

SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk
katkemise

määrade

R0400
R0410

kindlustuslepingute katkemise määrade vähe
nemise risk

R0420

kindlustuslepingute massilise katkemise risk

R0430

Tervisekindlustuskulude risk

R0500
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ravikulude hüvitiste suurenemine

kindlustuslepingute
suurenemise risk

Absoluutsumma enne asjaomast muutust

▼B
Algne absoluutsumma enne as
jaomast muutust

SLT tervisekindlustusrisk

Tervisekindlustuse ümberhindamise risk

R0600

Riskide hajutamine SLT tervisekindlustusriski
puhul

R0700

SLT tervisekindlustuse kindlustusrisk kokku

R0800

Absoluutsumma enne asjaomast muutust

Varad

Kohustised

Varad

C0020

C0030

C0040

Kohustised (pärast tehni
Kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi
liste eraldiste kahjumi
Solventsuskapita
Solventsuskapita
katmise võimet arvestava
linõude
katmise võimet arvestava
linõude
kohanduse
netosumma
kohanduse
brutosumma
mahaarvamist)
mahaarvamist)
C0050

C0060

C0070

C0080

Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja
parameeter

Ümberhindamise tinginud asjaomase
puhul arvesse võetavad tegurid

muutuse

R0900
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C0090

Ümberhindamise riski kohta esitatav lisateave

▼B
Kindlustusmaksete riski standardhälve

NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete ja tehni
liste eraldiste risk

Ravikulukindlustus
kindlustus

ja

proportsionaalne

edasi

R1010

Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus ja proport
sionaalne edasikindlustus

R1020

Tervisekindlustuse
kindlustus

R1030

edasi

Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja para
meeter
Standardhälve

Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja para
meeter
Standardhälve –
bruto või neto

Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja para
meeter
Mitteproportsio
naalse edasikind
lustuse
kohandamistegur

Kindlustusvõi edasikind
lustusandja
parameeter

Vprem

Vres

Geograafiline
hajutatus

V

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

R1040

Kombineeritud standardhälve

R1050

Solventsuskapital
inõue
C0180

ja

R1100

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 280

Kogumahumõõdik

NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete
tehniliste eraldiste risk

Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik

R1000

Sissetuleku kaotuse kindlustus ja proportsionaalne
edasikindlustus

mitteproportsionaalne

Tehniliste eral
diste riski
standardhälve

▼B
Algne absoluutsumma enne asjaomast
muutust

NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk

NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk

Absoluutsumma enne asjaomast muutust

Varad

Kohustised

Varad

Kohustised

Solventsuskapitalinõue

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

R1200

Solventsuskapital
inõue
C0240

Riskide hajutamine NSLT tervisekindlustusriski puhul

R1300

NSLT tervisekindlustuse kindlustusrisk kokku

R1400

Kindlustuslepingute massilise katkemise risk

R1500

Õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

R1510

Pandeemiarisk

R1520

Riskide hajutamine tervisekindlustuse katastroofiriski puhul

R1530

Tervisekindlustuse katastroofirisk kokku

R1540

Solventsuskapita
linõude
brutosumma

C0250

C0260
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Tervisekindlustuse katastroofirisk

Solventsuskapita
linõude
netosumma

▼B

Tervisekindlustusrisk kokku

Riskide hajutamine tervisekindlustuse kindlustusriski mooduli puhul

R1600

Tervisekindlustusrisk kokku

R1700

Solventsuskapita
linõude
netosumma

Solventsuskapita
linõude
brutosumma

C0270

C0280

S.26.05.01
Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse kindlustusrisk
Artikkel 112

Z0010

Lihtsustuste kasutamine

C0010
R0010

Kindlustusmaksete riski standardhälve

Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste
eraldiste risk

Mootorsõiduki valdaja vastutus

R0100

Tehniliste eral
diste riski
standardhälve

Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik

Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja para
meeter
Standardhälve

Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja para
meeter
Standardhälve –
bruto või neto

Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja para
meeter
Mitteproportsio
naalse edasikind
lustuse
kohandamistegur

Kindlustusvõi edasikind
lustusandja
parameeter

Vprem

Vres

Geograafiline
hajutatus

V

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090
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Kaptiivkindlustus- või kaptiivedasikindlustusandja lihtsustused – kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

▼B
Kindlustusmaksete riski standardhälve

Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste
eraldiste risk

R0110

Merendus, lennundus, transport (MLT)

R0120

Tule- ja muu varakahju

R0130

Kolmandate isikute vastutus

R0140

Krediit ja garantii

R0150

Õigusabikulud

R0160

Abistamisteenused

R0170

Mitmesugune

R0180

Mitteproportsionaalne edasikindlustus – vara

R0190

Mitteproportsionaalne
isikukahjud

edasikindlustus

–

R0200

Mitteproportsionaalne edasikindlustus – MLT

R0210

Kogumahumõõdik

R0220

Kombineeritud standardhälve

R0230

Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik

Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja para
meeter
Standardhälve

Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja para
meeter
Standardhälve –
bruto või neto

Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja para
meeter
Mitteproportsio
naalse edasikind
lustuse
kohandamistegur

Kindlustusvõi edasikind
lustusandja
parameeter

Vprem

Vres

Geograafiline
hajutatus

V

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090
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Muud mootorsõiduki kindlustuse liigid

Tehniliste eral
diste riski
standardhälve

▼B
Solventsuskapital
inõue
C0100

Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehni
liste eraldiste risk

R0300

Algne absoluutsumma enne asjaomast muutust

Kahjukindlustuslepingute katkemise risk

Kahjukindlustuslepingute katkemise risk

Absoluutsumma enne asjaomast muutust

Varad

Kohustised

Varad

Kohustised

Solventsuskapitalinõue

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

R0400

Solventsuskap
italinõue
C0160

Kahjukindlustuse katastroofirisk

Kahjukindlustuse katastroofirisk

R0500

Riskide hajutamine kahjukindlustuse kindlustus
riski mooduli puhul

R0600

Kahjukindlustuse kindlustusrisk kokku

R0700
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Kahjukindlustuse kindlustusrisk kokku

▼B
S.26.05.04
Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse kindlustusrisk
Artikkel 112

Z0010

Lihtsustuste kasutamine

C0010

Kaptiivkindlustus- või kaptiivedasikindlustusandja lihtsustused – kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

R0010

Kindlustusmaksete riski standardhälve

Mootorsõiduki valdaja vastutus

R0100

Muud mootorsõiduki kindlustuse liigid

R0110

Merendus, lennundus, transport (MLT)

R0120

Tule- ja muu varakahju

R0130

Kolmandate isikute vastutus

R0140

Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik

Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja para
meeter
Standardhälve

Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja para
meeter
Standardhälve –
bruto või neto

Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja para
meeter
Mitteproportsio
naalse edasikind
lustuse
kohandamistegur

Kindlustusvõi edasikind
lustusandja
parameeter

Vprem

Vres

Geograafiline
hajutatus

V

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090
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Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste
eraldiste risk

Tehniliste eral
diste riski
standardhälve

▼B
Kindlustusmaksete riski standardhälve

Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste
eraldiste risk

Krediit ja garantii

R0150

Õigusabikulud

R0160

Abistamisteenused

R0170

Mitmesugune

R0180

Mitteproportsionaalne edasikindlustus – vara

R0190

edasikindlustus

–

R0200

Mitteproportsionaalne edasikindlustus – MLT

R0210

Kogumahumõõdik

R0220

Kombineeritud standardhälve

R0230

Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik

Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja para
meeter
Standardhälve

Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja para
meeter
Standardhälve –
bruto või neto

Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja para
meeter
Mitteproportsio
naalse edasikind
lustuse
kohandamistegur

Kindlustusvõi edasikind
lustusandja
parameeter

Vprem

Vres

Geograafiline
hajutatus

V

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090
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Mitteproportsionaalne
isikukahjud

Tehniliste eral
diste riski
standardhälve

▼B
Solventsuskapital
inõue
C0100

Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

R0300

Algne absoluutsumma enne asjaomast
muutust

Kahjukindlustuslepingute katkemise risk

Kahjukindlustuslepingute katkemise risk

Absoluutsumma enne asjaomast muutust

Varad

Kohustised

Varad

Kohustised

Solventsuskapitalinõue

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

R0400

Solventsuskapital
inõue
C0160

Kahjukindlustuse katastroofirisk

Kahjukindlustuse katastroofirisk

R0500

Riskide hajutamine kahjukindlustuse kindlustusriski mooduli puhul

R0600

Kahjukindlustuse kindlustusrisk kokku

R0700
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Kahjukindlustuse kindlustusrisk kokku

▼B
SR.26.05.01
Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse kindlustusrisk
Artikkel 112
Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa
Vahendite kogumi / portfelli number

Z0010
Z0020
Z0030

Lihtsustuste kasutamine
Kaptiivkindlustus- või kaptiivedasikindlustusandja lihtsustused – kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

Kindlustusmaksete riski standardhälve

C0010
R0010
Tehniliste eraldiste
riski standardhälve

Kindlustus- või edasi
KindlustusKindlustus- või
kindlustusandja para
või edasikind edasikindlustusandja
Kindlustus- või
meeter
lustusandja
parameeter
edasikindlustusandja
Mitteproportsionaalse
parameeter
Standardhälve –
parameeter
edasikindlustuse
Standardhälve
bruto või neto
kohandamistegur
C0020

Mootorsõiduki valdaja vastutus

R0100

Muud mootorsõiduki kindlustuse liigid

R0110

Merendus, lennundus, transport (MLT)

R0120

Tule- ja muu varakahju

R0130

Kolmandate isikute vastutus

R0140

Krediit ja garantii

R0150

Õigusabikulud

R0160

Abistamisteenused

R0170

C0030

C0040

C0050

Vprem

Vres

Geograafiline
hajutatus

V

C0060

C0070

C0080

C0090
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Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste
eraldiste risk

Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski
mahumõõdik

▼B
Kindlustusmaksete riski standardhälve

Tehniliste eraldiste
riski standardhälve

Kindlustus- või edasi
KindlustusKindlustus- või
kindlustusandja para
või edasikind edasikindlustusandja
Kindlustus- või
meeter
lustusandja
parameeter
edasikindlustusandja
Mitteproportsionaalse
parameeter
Standardhälve –
parameeter
edasikindlustuse
Standardhälve
bruto või neto
kohandamistegur
Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste
eraldiste risk

C0020

Mitmesugune

R0180

Mitteproportsionaalne edasikindlustus – vara

R0190

Mitteproportsionaalne
isikukahjud

edasikindlustus

–

C0040

C0050

Vprem

Vres

Geograafiline
hajutatus

V

C0060

C0070

C0080

C0090

R0200

Mitteproportsionaalne edasikindlustus – MLT

R0210

Kogumahumõõdik

R0220

Kombineeritud standardhälve

R0230

C0100

R0300
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Solventsuskap
italinõue

Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehni
liste eraldiste risk

C0030

Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski
mahumõõdik

▼B
Algne absoluutsumma enne asjaomast
muutust

Kahjukindlustuslepingute katkemise risk

Kahjukindlustuslepingute katkemise risk

Absoluutsumma enne asjaomast muutust

Varad

Kohustised

Varad

Kohustised

Solventsuskapitalinõue

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

R0400

Solventsuskapital
inõue
C0160

Kahjukindlustuse katastroofirisk

Kahjukindlustuse katastroofirisk

R0500

Kahjukindlustuse kindlustusrisk kokku
Riskide hajutamine kahjukindlustuse kindlustusriski mooduli puhul

R0600

Kahjukindlustuse kindlustusrisk kokku

R0700
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▼B
S.26.06.01
Solventsuskapitalinõue – operatsioonirisk
Artikkel 112

Z0010

Kapitalinõue
C0020

Operatsioonirisk – teave tehniliste eraldiste kohta

Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehniliste eraldiste brutosumma (ilma riskimarginaalita)

R0100

Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehniliste eraldiste brutosumma (ilma
riskimarginaalita)

R0110

Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehniliste eraldiste brutosumma (ilma riskimarginaalita)

R0120

Tehnilistel eraldistel põhinev operatsiooniriski kapitalinõue

R0130

Operatsioonirisk – teave teenitud kindlustusmaksete kohta
R0200

Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete bruto
summa (viimase 12 kuu jooksul)

R0210

Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimase 12 kuu jooksul)

R0220

Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul)

R0230

Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete bruto
summa (viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul)

R0240

Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul)

R0250

Teenitud kindlustusmaksetel põhinev operatsiooniriski kapitalinõue

R0260

Operatsioonirisk – solventsuskapitalinõude arvutamine
Operatsiooniriski kapitalinõue enne kohandamist ülemmääraga

R0300

Osa (protsent) põhisolventsuskapitalinõudest

R0310

Operatsiooniriski kapitalinõue pärast kohandamist ülemmääraga

R0320

Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevad kulud (viimase 12 kuu jooksul)

R0330

Operatsiooniriskiga seotud kapitalinõude kogusumma

R0340
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Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimase 12 kuu jooksul)

▼B
S.26.06.04
Solventsuskapitalinõue – operatsioonirisk
Artikkel 112

Z0010

Kapitalinõue
C0020

Operatsioonirisk – teave tehniliste eraldiste kohta

Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehniliste eraldiste brutosumma (ilma riskimarginaalita)

R0100

Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehniliste eraldiste brutosumma (ilma
riskimarginaalita)

R0110

Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehniliste eraldiste brutosumma (ilma riskimarginaalita)

R0120

Tehnilistel eraldistel põhinev operatsiooniriski kapitalinõue

R0130

Operatsioonirisk – teave teenitud kindlustusmaksete kohta
R0200

Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete bruto
summa (viimase 12 kuu jooksul)

R0210

Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimase 12 kuu jooksul)

R0220

Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul)

R0230

Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete bruto
summa (viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul)

R0240

Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul)

R0250

Teenitud kindlustusmaksetel põhinev operatsiooniriski kapitalinõue

R0260

Operatsioonirisk – solventsuskapitalinõude arvutamine
Operatsiooniriski kapitalinõue enne kohandamist ülemmääraga

R0300

Osa (protsent) põhisolventsuskapitalinõudest

R0310

Operatsiooniriski kapitalinõue pärast kohandamist ülemmääraga

R0320

Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevad kulud (viimase 12 kuu jooksul)

R0330

Operatsiooniriskiga seotud kapitalinõude kogusumma

R0340
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Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimase 12 kuu jooksul)

▼B
SR.26.06.01
Solventsuskapitalinõue – operatsioonirisk
Artikkel 112

Z0010

Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

Z0020

Vahendite kogumi / portfelli number

Z0030
Kapitalinõue
C0020

Operatsioonirisk – teave tehniliste eraldiste kohta

Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehniliste eraldiste brutosumma (ilma riskimarginaalita)

R0100

Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehniliste eraldiste brutosumma (ilma
riskimarginaalita)

R0110

Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud tehniliste eraldiste brutosumma (ilma riskimarginaalita)

R0120

Tehnilistel eraldistel põhinev operatsiooniriski kapitalinõue

R0130

Operatsioonirisk – teave teenitud kindlustusmaksete kohta
R0200
R0210

Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimase 12 kuu jooksul)

R0220

Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul)

R0230

Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete bruto
summa (viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul)

R0240

Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimasele 12 kuule eelnenud 12 kuu jooksul)

R0250

Teenitud kindlustusmaksetel põhinev operatsiooniriski kapitalinõue

R0260

Operatsioonirisk – solventsuskapitalinõude arvutamine
Operatsiooniriski kapitalinõue enne kohandamist ülemmääraga

R0300

Osa (protsent) põhisolventsuskapitalinõudest

R0310

Operatsiooniriski kapitalinõue pärast kohandamist ülemmääraga

R0320

Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevad kulud (viimase 12 kuu jooksul)

R0330

Operatsiooniriskiga seotud kapitalinõude kogusumma

R0340
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Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete brutosumma (viimase 12 kuu jooksul)
Investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seoses teenitud kindlustusmaksete bruto
summa (viimase 12 kuu jooksul)

▼B
S.26.07.01
Solventsuskapitalinõue – lihtsustused
Artikkel 112

Z0010

Intressiriski valuuta (kaptiivkindlustusandjad või kaptiivedasikindlustusandjad)

Z0040

Tururisk

Krediidikvaliteedi aste

Hinnavaherisk (võlakirjad ja laenud) (sh kaptiivkindlustu
sandjad või kaptiivedasikindlustusandjad)

Turuväärtus

R0010

Modifitseeritud kestus

R0020

0

1

2

3

4

5

6

Reiting ei
ole teada

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

R0030

Kapitalinõue
Intressirisk (kaptiivkindlustusandjad ja
kaptiivedasikindlustusandjad)

Valuuta

R0040

Intressimäära
tõus

Intressimäära
langus

C0100

C0110
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Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute tehniliste eral
damiste suurenemine.

▼B

Elukindlustuse kindlustusrisk

Suremusrisk

R0100

Üleelamisrisk

R0110

Töövõimetuse-haigestumuse risk

R0120

Riskikapit
al

Riskika
pital t+1

Lepingute
ülesütle
mise tulem

Parim
hinnang

Keskmine
määr t+1

Keskmine
määr t+2

Modifitsee
ritud
kestus

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Keskmine
Lepingute
ammendu
lõpetamise
mise
määr
ajavahemik
C0190

C0200

Hüvitised

Keskmine
inflatsioon
imäär

C0210

C0220

Kindlustuslepingute katkemise risk
Kindlustuslepingute katkemise risk (sissetu
leku kaotus)

R0130

Kindlustuslepingute katkemise risk (vähe
nemine)

R0140

Elukindlustuskulude risk

R0150

Elukindlustuse katastroofirisk

R0160

Tervisekindlustusrisk
R0200

Tervisekindlustuse üleelamisrisk

R0210

Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse
risk (ravikulud)

R0220

Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse
risk (sissetuleku kaotus)

R0230

SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk
Kindlustuslepingute katkemise risk (sissetu
leku kaotus)

R0240

Kindlustuslepingute katkemise risk (vähe
nemine)

R0250

Tervisekindlustuskulude risk

R0260
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Tervisekindlustuse suremusrisk

▼B
S.26.07.04
Solventsuskapitalinõue – lihtsustused
Artikkel 112

Z0010

Intressiriski valuuta (kaptiivkindlustusandjad või kaptiivedasikindlustusandjad)

Z0040

Tururisk

Krediidikvaliteedi aste

Hinnavaherisk (võlakirjad ja laenud) (sh kaptiivkindlustu
sandjad või kaptiivedasikindlustusandjad)

Turuväärtus

R0010

Modifitseeritud kestus

R0020

0

1

2

3

4

5

6

Reiting ei
ole teada

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

R0030

Kapitalinõue
Intressirisk (kaptiivkindlustusandjad ja
kaptiivedasikindlustusandjad)

1. valuuta

R0040

Intressimäära
tõus

Intressimäära
langus

C0100

C0110
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Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute tehniliste eral
damiste suurenemine.

▼B

Elukindlustuse kindlustusrisk

Suremusrisk

R0100

Üleelamisrisk

R0110

Töövõimetuse-haigestumuse risk

R0120

Riskikapit
al

Riskika
pital t+1

Lepingute ülesüt
lemise tulem

Parim
hinnang

Keskmine
määr t+1

Keskmine
määr t+2

Modifitsee
ritud
kestus

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Keskmine
Lepingute
ammendu
lõpetamise
mise
määr
ajavahemik
C0190

C0200

Kesk
mine
Hüvitis
inflatsi
ed
oonimä
är
C0210

C0220

Kindlustuslepingute katkemise risk
Kindlustuslepingute katkemise risk (sissetu
leku kaotus)

R0130

Kindlustuslepingute katkemise risk (vähe
nemine)

R0140

Elukindlustuskulude risk

R0150

Elukindlustuse katastroofirisk

R0160

Tervisekindlustuse suremusrisk

R0200

Tervisekindlustuse üleelamisrisk

R0210

Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse
risk (ravikulud)

R0220

Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse
risk (sissetuleku kaotus)

R0230

SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk
Kindlustuslepingute katkemise risk (sissetu
leku kaotus)

R0240

Kindlustuslepingute katkemise risk (vähe
nemine)

R0250

Tervisekindlustuskulude risk

R0260
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Tervisekindlustusrisk

▼B
SR.26.07.01
Solventsuskapitalinõue – lihtsustused
Artikkel 112

Z0010

Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

Z0020

Vahendite kogumi / portfelli number

Z0030

Intressiriski valuuta (kaptiivkindlustusandjad või kaptiivedasikindlustusandjad)

Z0040

Tururisk

Krediidikvaliteedi aste

Hinnavaherisk (võlakirjad ja laenud) (sh kaptiivkindlustu
sandjad või kaptiivedasikindlustusandjad)

Turuväärtus

R0010

Modifitseeritud kestus

R0020

0

1

2

3

4

5

6

Reiting ei
ole teada

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

R0030

Kapitalinõue
Intressirisk (kaptiivkindlustusandjad ja
kaptiivedasikindlustusandjad)

Valuuta

R0040

Intressimäära
tõus

Intressimäära
langus

C0100

C0110
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C0090

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute tehniliste eral
damiste suurenemine.

▼B

Elukindlustuse kindlustusrisk

Suremusrisk

R0100

Üleelamisrisk

R0110

Töövõimetuse-haigestumuse risk

R0120

Riskikapit
al

Riskika
pital t+1

Lepingute ülesüt
lemise tulem

Parim
hinnang

Keskmine
määr t+1

Keskmine
määr t+2

Modifitsee
ritud
kestus

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Keskmine
Lepingute
ammendu
lõpetamise
mise
määr
ajavahemik
C0190

C0200

Kesk
mine
Hüvitis
inflatsi
ed
oonimä
är
C0210

C0220

Kindlustuslepingute katkemise risk
Kindlustuslepingute katkemise risk (sissetu
leku kaotus)

R0130

Kindlustuslepingute katkemise risk (vähe
nemine)

R0140

Elukindlustuskulude risk

R0150

Elukindlustuse katastroofirisk

R0160

Tervisekindlustusrisk
R0200

Tervisekindlustuse üleelamisrisk

R0210

Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse
risk (ravikulud)

R0220

Tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse
risk (sissetuleku kaotus)

R0230

SLT tervisekindlustuslepingute katkemise risk
Kindlustuslepingute katkemise risk (sissetu
leku kaotus)

R0240

Kindlustuslepingute katkemise risk (vähe
nemine)

R0250

Tervisekindlustuskulude risk

R0260
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Tervisekindlustuse suremusrisk

▼B
S.27.01.01
Solventsuskapitalinõue – kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk

Kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte

Solventsuskapitalinõue
enne riskimaandamist

Riskimaandamise
kogumõju

Solventsuskapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0010

C0020

C0030

Kahjukindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte
R0010

Tormirisk

R0020

Maavärinarisk

R0030

Üleujutusrisk

R0040

Raherisk

R0050

Maalihkerisk

R0060

Katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

R0070

Varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk

R0080

Inimtekkelise katastroofi risk

R0090

Mootorsõiduki valdaja vastutus

R0100

Merenduse risk

R0110

Lennundusrisk

R0120

Tulerisk

R0130

Vastutuskindlustuse risk

R0140

Krediidi- ja garantiirisk

R0150

Katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

R0160

Muu kahjukindlustuse katastroofirisk

R0170

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 300

Looduskatastroofirisk

▼B
Kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte

Katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

R0180

Kogu kahjukindlustuse katastroofirisk ilma riskide hajutamiseta

R0190

Alammoodulite vaheline riskide hajutamine

R0200

Kogu kahjukindlustuse katastroofirisk koos riskide hajutamisega

R0210

Solventsuskapitalinõue
enne riskimaandamist

Riskimaandamise
kogumõju

Solventsuskapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0010

C0020

C0030

Tervisekindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte
R0300

Kindlustuslepingute massiline katkemine

R0310

Õnnetusjuhtumite kontsentratsioon

R0320

Pandeemia

R0330

Alammoodulite vaheline riskide hajutamine

R0340

Hinnang teenitavate
brutokindlustusmak Riskipositsioon
sete kohta

Looduskatastroofirisk – torm

C0040

Austria Vabariik

R0400

Belgia Kuningriik

R0410

Tšehhi Vabariik

R0420

Šveitsi
Konföderatsioon;
Vürstiriik
Taani Kuningriik

Liechtensteini

R0430
R0440

C0050

Täpsustatud
brutokahju

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

C0060

C0070

Stsenaarium A Katastroofiriski kapitalinõue
(järgneb)
või B
enne riskimaandamist
C0080

C0090
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Tervisekindlustuse katastroofirisk

▼B
Hinnang teenitavate
brutokindlustusmak Riskipositsioon
sete kohta

Looduskatastroofirisk – torm

C0040

R0450

Saksamaa Liitvabariik

R0460

Islandi Vabariik

R0470

Iirimaa

R0480

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R0490

Madalmaade Kuningriik

R0500

Norra Kuningriik

R0510

Poola Vabariik

R0520

Hispaania Kuningriik

R0530

Rootsi Kuningriik

R0540

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R0550

Guadeloupe

R0560

Martinique

R0570

Saint-Martini ühendus

R0580

Réunion

R0590

►M1 Määratletud piirkonnad tormiriski
puhul kokku enne riskide hajutamist ◄

R0600

Põhja-Euroopa

R0610

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

C0060

C0070

Stsenaarium A Katastroofiriski kapitalinõue
(järgneb)
või B
enne riskimaandamist
C0080

C0090
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Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe,
Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion];
Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

C0050

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Hinnang teenitavate
brutokindlustusmak Riskipositsioon
sete kohta

Looduskatastroofirisk – torm

C0040

Lääne-Euroopa

R0620

Ida-Euroopa

R0630

Lõuna-Euroopa

R0640

Kesk- ja Lääne-Aasia

R0650

Ida-Aasia

R0660

Lõuna- ja Kagu-Aasia

R0670

Okeaania

R0680

Põhja-Aafrika

R0690

Lõuna-Aafrika

R0700
välja

arvatud

Ameerika

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

C0060

C0070

Stsenaarium A Katastroofiriski kapitalinõue
(järgneb)
või B
enne riskimaandamist
C0080

C0090

R0710

Looduskatastroofirisk – torm

Austria Vabariik

R0400

Belgia Kuningriik

R0410

Tšehhi Vabariik

R0420

Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

R0430

Taani Kuningriik

R0440

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

Kindlustuskaitse taasta
misega seotud hinnan
gulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitali
nõue pärast
riskimaandamist

C0100

C0110

C0120
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Põhja-Ameerika,
Ühendriigid

C0050

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Looduskatastroofirisk – torm

R0450

Saksamaa Liitvabariik

R0460

Islandi Vabariik

R0470

Iirimaa

R0480

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R0490

Madalmaade Kuningriik

R0500

Norra Kuningriik

R0510

Poola Vabariik

R0520

Hispaania Kuningriik

R0530

Rootsi Kuningriik

R0540

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R0550

Guadeloupe

R0560

Martinique

R0570

Saint-Martini ühendus

R0580

Réunion

R0590

►M1 Määratletud piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist ◄

R0600

Põhja-Euroopa

R0610

Lääne-Euroopa

R0620

Ida-Euroopa

R0630

Lõuna-Euroopa

R0640

Kindlustuskaitse taasta
misega seotud hinnan
gulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitali
nõue pärast
riskimaandamist

C0100

C0110

C0120
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Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion];
Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

▼B
Looduskatastroofirisk – torm

Kesk- ja Lääne-Aasia

R0650

Ida-Aasia

R0660

Lõuna- ja Kagu-Aasia

R0670

Okeaania

R0680

Põhja-Aafrika

R0690

Lõuna-Aafrika

R0700

Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

R0710

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

Kindlustuskaitse taasta
misega seotud hinnan
gulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitali
nõue pärast
riskimaandamist

C0100

C0110

C0120
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▼B
Hinnang teenitavate
brutokindlustusmak Riskipositsioon
sete kohta

Looduskatastroofirisk – torm

C0040

R0720

Lõuna-Ameerika idaosa

R0730

Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

R0740

Ameerika Ühendriikide kirdeosa

R0750

Ameerika Ühendriikide kaguosa

R0760

Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

R0770

Ameerika Ühendriikide lääneosa

R0780

Muud piirkonnad tormiriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

R0790

Kõik piirkonnad tormiriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

R0800

Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

R0810

Tormiriski
hajutamist

R0820

puhul

kokku

pärast

riskide

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

C0060

C0070

Stsenaarium A Katastroofiriski kapitalinõue
(järgneb)
või B
enne riskimaandamist
C0080

C0090
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Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

C0050

Täpsustatud
brutokahju

▼B

Looduskatastroofirisk – torm

R0720

Lõuna-Ameerika idaosa

R0730

Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

R0740

Ameerika Ühendriikide kirdeosa

R0750

Ameerika Ühendriikide kaguosa

R0760

Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

R0770

Ameerika Ühendriikide lääneosa

R0780

Muud piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

R0790

Kõik piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

R0800

Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

R0810

Tormiriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

R0820

Kindlustuskaitse taasta
misega seotud hinnan
gulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitali
nõue pärast
riskimaandamist

C0100

C0110

C0120
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Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

▼B
Hinnang teenitavate
brutokindlustusmak Riskipositsioon
sete kohta

Looduskatastroofirisk – maavärin

C0130

R0830

Belgia Kuningriik

R0840

Bulgaaria Vabariik

R0850

Horvaatia Vabariik

R0860

Küprose Vabariik

R0870

Tšehhi Vabariik

R0880

Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

R0890

Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Marti
nique, Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco
Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

R0900

Saksamaa Liitvabariik

R0910

Kreeka Vabariik

R0920

Ungari Vabariik

R0930

Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani
Linnriik

R0940

Malta Vabariik

R0950

Portugali Vabariik

R0960

Rumeenia

R0970

Slovaki Vabariik

R0980

Sloveenia Vabariik

R0990

Guadeloupe

R1000

Martinique

R1010

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Katastroofi
riski kapitali
nõue enne
riskimaandam
ist

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

C0150

C0160

C0170

C0180

(järgneb)
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Austria Vabariik

C0140

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Hinnang teenitavate
brutokindlustusmak Riskipositsioon
sete kohta

Looduskatastroofirisk – maavärin

C0130

R1020

►M1 Määratletud piirkonnad maavärinariski
puhul kokku enne riskide hajutamist ◄

R1030

Põhja-Euroopa

R1040

Lääne-Euroopa

R1050

Ida-Euroopa

R1060

Lõuna-Euroopa

R1070

Kesk- ja Lääne-Aasia

R1080

Ida-Aasia

R1090

Lõuna- ja Kagu-Aasia

R1100

Okeaania

R1110

Põhja-Aafrika

R1120

Lõuna-Aafrika

R1130

Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

R1140

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Katastroofi
riski kapitali
nõue enne
riskimaandam
ist

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

C0150

C0160

C0170

C0180

(järgneb)
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Saint-Martini ühendus

C0140

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Looduskatastroofirisk – maavärin

R0830

Belgia Kuningriik

R0840

Bulgaaria Vabariik

R0850

Horvaatia Vabariik

R0860

Küprose Vabariik

R0870

Tšehhi Vabariik

R0880

Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

R0890

Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürs
tiriik; Andorra Vürstiriik

R0900

Saksamaa Liitvabariik

R0910

Kreeka Vabariik

R0920

Ungari Vabariik

R0930

Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

R0940

Malta Vabariik

R0950

Portugali Vabariik

R0960

Rumeenia

R0970

Slovaki Vabariik

R0980

Sloveenia Vabariik

R0990

Guadeloupe

R1000

Martinique

R1010

Saint-Martini ühendus

R1020

►M1 Määratletud piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist ◄

R1030

Põhja-Euroopa

R1040

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0190

C0200
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Austria Vabariik

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

▼B
Looduskatastroofirisk – maavärin

R1050

Ida-Euroopa

R1060

Lõuna-Euroopa

R1070

Kesk- ja Lääne-Aasia

R1080

Ida-Aasia

R1090

Lõuna- ja Kagu-Aasia

R1100

Okeaania

R1110

Põhja-Aafrika

R1120

Lõuna-Aafrika

R1130

Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

R1140

Hinnang teenitavate
brutokindlustusmak Riskipositsioon
sete kohta

Looduskatastroofirisk – maavärin

C0130

Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

R1150

Lõuna-Ameerika idaosa

R1160

Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

R1170

Ameerika Ühendriikide kirdeosa

R1180

Ameerika Ühendriikide kaguosa

R1190

C0140

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0190

C0200

Täpsustatud
brutokahju

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Katastroofiriski kapi
talinõue enne
riskimaandamist

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

C0150

C0160

C0170

C0180

(järgneb)
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Lääne-Euroopa

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

▼B
Hinnang teenitavate
brutokindlustusmak Riskipositsioon
sete kohta

Looduskatastroofirisk – maavärin

C0130

Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

R1200

Ameerika Ühendriikide lääneosa

R1210

Muud piirkonnad maavärinariski
kokku enne riskide hajutamist

puhul

Kõik piirkonnad maavärinariski
kokku enne riskide hajutamist

puhul

C0140

Täpsustatud
brutokahju

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Katastroofiriski kapi
talinõue enne
riskimaandamist

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

C0150

C0160

C0170

C0180

(järgneb)

R1220

R1230

Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

R1240

Maavärinariski puhul kokku pärast riskide
hajutamist

R1250

Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

R1150

Lõuna-Ameerika idaosa

R1160

Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

R1170

Ameerika Ühendriikide kirdeosa

R1180

Ameerika Ühendriikide kaguosa

R1190

Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

R1200

Ameerika Ühendriikide lääneosa

R1210

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0190

C0200
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Looduskatastroofirisk – maavärin

▼B
Looduskatastroofirisk – maavärin

Muud piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

R1220

Kõik piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

R1230

Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

R1240

Maavärinariski puhul kokku pärast riskide hajutamist

R1250

Hinnang teenitavate
brutokindlustusmak Riskipositsioon
sete kohta

Looduskatastroofirisk – üleujutus

C0210

R1260

Belgia Kuningriik

R1270

Bulgaaria Vabariik

R1280

Tšehhi Vabariik

R1290

Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

R1300

Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe,
Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion];
Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

R1310

Saksamaa Liitvabariik

R1320

Ungari Vabariik

R1330

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0190

C0200

Täpsustatud
brutokahju

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

C0230

C0240

Stsenaarium A Katastroofiriski kapitalinõue
(järgneb)
või B
enne riskimaandamist
C0250

C0260
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Austria Vabariik

C0220

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

▼B
Hinnang teenitavate
brutokindlustusmak Riskipositsioon
sete kohta

Looduskatastroofirisk – üleujutus

C0210

R1340

Poola Vabariik

R1350

Rumeenia

R1360

Slovaki Vabariik

R1370

Sloveenia Vabariik

R1380

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R1390

►M1 Määratletud piirkonnad üleujutusriski
puhul kokku enne riskide hajutamist ◄

R1400

Põhja-Euroopa

R1410

Lääne-Euroopa

R1420

Ida-Euroopa

R1430

Lõuna-Euroopa

R1440

Kesk- ja Lääne-Aasia

R1450

Ida-Aasia

R1460

Lõuna- ja Kagu-Aasia

R1470

Okeaania

R1480

Põhja-Aafrika

R1490

Lõuna-Aafrika

R1500

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

C0230

C0240

Stsenaarium A Katastroofiriski kapitalinõue
(järgneb)
või B
enne riskimaandamist
C0250

C0260
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Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani
Linnriik

C0220

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Hinnang teenitavate
brutokindlustusmak Riskipositsioon
sete kohta

Looduskatastroofirisk – üleujutus

C0210

Põhja-Ameerika,
Ühendriigid

välja

arvatud

Ameerika

C0220

Täpsustatud
brutokahju

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

C0230

C0240

Stsenaarium A Katastroofiriski kapitalinõue
(järgneb)
või B
enne riskimaandamist
C0250

C0260

R1510

Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

R1520

Lõuna-Ameerika idaosa

R1530

Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

R1540

Ameerika Ühendriikide kirdeosa

R1550

Ameerika Ühendriikide kaguosa

R1560

Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

R1570
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▼B
Looduskatastroofirisk – üleujutus

R1260

Belgia Kuningriik

R1270

Bulgaaria Vabariik

R1280

Tšehhi Vabariik

R1290

Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

R1300

Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion];
Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

R1310

Saksamaa Liitvabariik

R1320

Ungari Vabariik

R1330

Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

R1340

Poola Vabariik

R1350

Rumeenia

R1360

Slovaki Vabariik

R1370

Sloveenia Vabariik

R1380

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R1390

►M1 Määratletud piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist ◄

R1400

Põhja-Euroopa

R1410

Lääne-Euroopa

R1420

Ida-Euroopa

R1430

Lõuna-Euroopa

R1440

Kesk- ja Lääne-Aasia

R1450

Ida-Aasia

R1460

Kindlustuskaitse taasta
misega seotud hinnan
gulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitali
nõue pärast
riskimaandamist

C0270

C0280

C0290
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Austria Vabariik

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

▼B
Looduskatastroofirisk – üleujutus

R1470

Okeaania

R1480

Põhja-Aafrika

R1490

Lõuna-Aafrika

R1500

Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

R1510

Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

R1520

Lõuna-Ameerika idaosa

R1530

Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

R1540

Ameerika Ühendriikide kirdeosa

R1550

Ameerika Ühendriikide kaguosa

R1560

Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

R1570

Hinnang teenitavate
brutokindlustusmak Riskipositsioon
sete kohta

Looduskatastroofirisk – üleujutus

C0210

Ameerika Ühendriikide lääneosa
Muud piirkonnad üleujutusriski
kokku enne riskide hajutamist

R1580
puhul

R1590

Kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

R1600

Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

R1610

Üleujutusriski puhul kokku pärast riskide
hajutamist

R1620

C0220

Kindlustuskaitse taasta
misega seotud hinnan
gulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitali
nõue pärast
riskimaandamist

C0270

C0280

C0290

Täpsustatud
brutokahju

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

C0230

C0240

Stsenaarium A Katastroofiriski kapitalinõue
(järgneb)
või B
enne riskimaandamist
C0250

C0260

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 317

Lõuna- ja Kagu-Aasia

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

▼B

Looduskatastroofirisk – üleujutus

Ameerika Ühendriikide lääneosa

R1580

Muud piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

R1590

Kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

R1600

Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

R1610

Üleujutusriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

R1620

Hinnang teenitavate
brutokindlustusmak Riskipositsioon
sete kohta

Looduskatastroofirisk – rahe

Austria Vabariik

R1630

Belgia Kuningriik

R1640

Šveitsi
Konföderatsioon;
Vürstiriik

Liechtensteini

R1650

Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe,
Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion];
Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

R1660

Saksamaa Liitvabariik

R1670

Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani
Linnriik

R1680

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R1690

C0310

Kindlustuskaitse taasta
misega seotud hinnan
gulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitali
nõue pärast
riskimaandamist

C0270

C0280

C0290

Täpsustatud
brutokahju

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

C0320

C0330

Stsenaarium A Katastroofiriski kapitalinõue
(järgneb)
või B
enne riskimaandamist
C0340

C0350
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C0300

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

▼B
Hinnang teenitavate
brutokindlustusmak Riskipositsioon
sete kohta

Looduskatastroofirisk – rahe

C0300

R1700

Hispaania Kuningriik

R1710

►M1 Määratletud piirkonnad raheriski
puhul kokku enne riskide hajutamist ◄

R1720

Põhja-Euroopa

R1730

Lääne-Euroopa

R1740

Ida-Euroopa

R1750

Lõuna-Euroopa

R1760

Kesk- ja Lääne-Aasia

R1770

Ida-Aasia

R1780

Lõuna- ja Kagu-Aasia

R1790

Okeaania

R1800

Põhja-Aafrika

R1810

Lõuna-Aafrika

R1820

Põhja-Ameerika,
Ühendriigid

välja

arvatud

Ameerika

R1830

Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

R1840

Lõuna-Ameerika idaosa

R1850

Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

R1860

Ameerika Ühendriikide kirdeosa

R1870

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

C0320

C0330

Stsenaarium A Katastroofiriski kapitalinõue
(järgneb)
või B
enne riskimaandamist
C0340

C0350
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Madalmaade Kuningriik

C0310

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Hinnang teenitavate
brutokindlustusmak Riskipositsioon
sete kohta

Looduskatastroofirisk – rahe

C0300

R1880

Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

R1890

Ameerika Ühendriikide lääneosa

R1900

Kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

R1910

Kõik piirkonnad raheriski puhul kokku enne
riskide hajutamist

R1920

Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

R1930

Raheriski puhul
hajutamist

R1940

kokku

pärast

riskide

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

C0320

C0330

Looduskatastroofirisk – rahe

Austria Vabariik

R1630

Belgia Kuningriik

R1640

Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

R1650

Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion];
Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

R1660

Stsenaarium A Katastroofiriski kapitalinõue
(järgneb)
või B
enne riskimaandamist
C0340

C0350

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

Kindlustuskaitse taasta
misega seotud hinnan
gulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitali
nõue pärast
riskimaandamist

C0360

C0370

C0380
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Ameerika Ühendriikide kaguosa

C0310

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Looduskatastroofirisk – rahe

R1670

Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

R1680

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R1690

Madalmaade Kuningriik

R1700

Hispaania Kuningriik

R1710

►M1 Määratletud piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist ◄

R1720

Põhja-Euroopa

R1730

Lääne-Euroopa

R1740

Ida-Euroopa

R1750

Lõuna-Euroopa

R1760

Kesk- ja Lääne-Aasia

R1770

Ida-Aasia

R1780

Lõuna- ja Kagu-Aasia

R1790

Okeaania

R1800

Põhja-Aafrika

R1810

Lõuna-Aafrika

R1820

Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

R1830

Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

R1840

Lõuna-Ameerika idaosa

R1850

Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

R1860

Kindlustuskaitse taasta
misega seotud hinnan
gulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitali
nõue pärast
riskimaandamist

C0360

C0370

C0380
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Saksamaa Liitvabariik

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

▼B
Looduskatastroofirisk – rahe

Ameerika Ühendriikide kirdeosa

R1870

Ameerika Ühendriikide kaguosa

R1880

Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

R1890

Ameerika Ühendriikide lääneosa

R1900

Kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

R1910

Kõik piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

R1920

Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

R1930

Raheriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

R1940

Maalihkeriski puhul kokku enne riskide hajutamist

R1950

Tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju

R1960

Maalihkeriski
hajutamist

puhul

kokku

pärast

riskide

R1970

Kindlustuskaitse taasta
misega seotud hinnan
gulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitali
nõue pärast
riskimaandamist

C0360

C0370

C0380

Hinnang teenitavate
brutokindlustusmak
sete kohta

Riskipositsioon

Täpsustatud
brutokahju

C0390

C0400

C0410

Katastroofiriski riski Katastroofiriski kapi
tegur enne
talinõue enne
riskimaandamist
riskimaandamist
C0420

C0430

Riskimaandamise
hinnanguline mõju
C0440
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Looduskatastroofirisk – maalihe

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

▼B

Looduskatastroofirisk – maalihe

Maalihkeriski puhul kokku enne riskide hajutamist

R1950

Tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju

R1960

Maalihkeriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

R1970

Katastroofirisk – varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

Varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0450

C0460

Hinnang teenitavate
kindlustusmaksete
kohta

Katastroofiriski
kapitalinõue enne
riskimaandamist

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

Kindlustuskaitse
taastamisega seotud
hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski
kapitalinõue pärast
riskimaandamist

C0470

C0480

C0490

C0500

C0510

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

Kindlustuskaitse
taastamisega seotud
hinnangulised
kindlustusmaksed

Mootorsõiduki
valdaja vastutuskind
lustuse katastroofi
riski kapitalinõue
pärast
riskimaandamist

C0550

C0560

C0570

R2000

C0520

R2100

C0530

C0540
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Mootorsõiduki
Sõidukite arv,
Sõidukite arv, liik
valdaja vastutuskind
liikluskahju hüvi
luskahju hüvitamise
lustuse katastroofi
tamise piirmäär
piirmäär suurem kui
riski kapitalinõue
24 miljonit eurot
24 miljonit eurot
enne
või vähem
riskimaandamist

Inimtekkelise katastroofi risk – mootorsõiduki valdaja
vastutuskindlustus

Mootorsõiduki valdaja vastutus

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

▼B
Merendus: kere
Merendus: vastu
kindlustusega
tuskindlustusega
seotud osa katas
seotud osa katas
troofiriski kapitali troofiriski kapitali
nõudest tankeri t
nõudest tankeri t
puhul enne
puhul enne
riskimaandamist
riskimaandamist

Inimtekkelise katastroofi risk – merendus:
tankeri kokkupõrke korral

C0580

Merendus: tankeri kokkupõrge

C0590

Merendus: nafta
reostuskindlustu
sega seotud osa
katastroofiriski
kapitalinõudest
tankeri t puhul
enne
riskimaandamist

Merendus: tankeri
Kindlustuskaitse taasta
kokkupõrkega seotud
misega seotud hinnan
Riskimaandamise
katastroofiriski kapitali
(järgneb)
hinnanguline mõju
gulised
nõue enne
kindlustusmaksed
riskimaandamist

C0600

C0610

C0630

R2200

Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: tankeri kokkupõrke korral

Merendus: tankeri kokkupõrge

Merendus: tankeri kokkupõrkega
seotud katastroofiriski kapitali
nõue pärast riskimaandamist

Tankeri nimi

C0640

C0650

R2200

C0660

R2300

C0670

Vastutuskindlus
tuslepingutest ja
Puuraugu lekkekohale
vastutuskindlustuse Merendus: platvormi
Saamata jääva
korgi asetamise või selle
tootmistulu katas
edasikindlustusle
plahvatamisega seotud
ohutuks muutmise
troofiriski kapitali
pingutes tulenevate katastroofiriski kapitali (järgneb)
katastroofiriski kapitali
nõue enne
nõue enne
kohustuste katas
nõue enne
riskimaandamist
troofiriski kapitali
riskimaandamist
riskimaandamist
nõue enne
riskimaandamist
C0680

C0690

C0700

C0710
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Varakahju katas Vraki teisaldamise
troofiriski kapitali
katastroofiriski
nõue enne
kapitalinõue enne
riskimaandamist
riskimaandamist

Inimtekkelise katastroofi risk – merendus:
platvormi plahvatamise korral

Merendus: platvormi plahvatamine

C0620

▼B

Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: platvormi plahvatamise korral

Merendus: platvormi plahvatamine

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

Kindlustuskaitse taastami
sega seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Merendus: platvormi
plahvatamisega seotud
katastroofiriski kapitali
nõue pärast
riskimaandamist

Platvormi nimi

C0720

C0730

C0740

C0750

R2300

Inimtekkelise katastroofi risk – merendus

Kokku enne riskide hajutamist

R2400

Sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju

R2410

Kokku pärast riskide hajutamist

R2420

Merendus: katastroofiriski
kapitalinõue enne
riskimaandamist

Riskimaandamise hinnanguline
kogumõju

Merendus: katastroofiriski
kapitalinõue pärast
riskimaandamist

C0760

C0770

C0780

▼M1

Inimtekkelise katastroofi risk – lennundus

Lennunduse katastroofiriski kapitalinõue (bruto)

R2500

Õhusõiduki kere
kindlustuse katas
troofiriski kapitali
nõue enne
riskimaandamist

Lennunduse
vastutuskindlus
tuse katastroofi
riski kapitalinõue
enne
riskimaandamist

Lennunduse katas
troofiriski kapitali
nõue enne
riskimaandamist

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

Kindlustuskaitse
taastamisega seotud
hinnangulised
kindlustusmaksed

Lennunduse katas
troofiriski kapitali
nõue pärast
riskimaandamist

C0790

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840
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▼B

▼B
Tulega seotud katas
Tulega seotud katas
Kindlustuskaitse taastami
troofiriski kapitali Riskimaandamise hinnan
troofiriski kapitali
sega seotud hinnangulised
nõue enne
guline mõju
nõue pärast
kindlustusmaksed
riskimaandamist
riskimaandamist

Inimtekkelise katastroofi risk – tuli

C0850

Tulerisk

C0860

C0870

C0880

R2600

Järgmise
12 kuu
Kahjuhüvi
jooksul
tise
teenitavad
ülemmäär
kindlustus
maksed

Inimtekkelise katastroofi risk – vastutus

C0890

R2700

Tööandja vastutus

R2710

Juhtide ja vastutavate isikute vastutus

R2720

Muu vastutus

R2730

Mitteproportsionaalne edasikindlustus

R2740

Kokku

R2750

Vastutuskindlustuse
katastroofiriski kapitali
nõue enne
riskimaandamist

Riskimaanda
mise hinnan
guline mõju

C0910

C0920

C0930

Vastutuskindlus
Kindlustuskaitse taasta
tuse katastroofi
misega seotud hinnan
riski kapitalinõue
gulised
pärast
kindlustusmaksed
riskimaandamist
C0940

C0950
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Erialane vastutus

C0900

Kahjunõuete
arv

▼B
Vastutuskindlustuse katastroo
Vastutuskindlustuse katastroo
Riskimaandamise hinnanguline
firiski kapitalinõue enne
firiski kapitalinõue pärast
kogumõju
riskimaandamist
riskimaandamist

Inimtekkelise katastroofi risk – vastutus

C0970

C0960

Kokku enne riskide hajutamist

R2800

Riskigruppide vahelise riskide hajutamise mõju

R2810

Kokku pärast riskide hajutamist

R2820

C0980

▼M1

▼B

Riskipositsioon
(üksik kindlustus- või Kahju osakaal
edasikindlustusandja stsenaariumi järgi
või kindlustusgrupp)

Inimtekkelise katastroofi risk – krediidi- ja garantiikind
lustus – ulatuslik makseviivitus

C0990

R2900

Suurima riskipositsioon 2

R2910

Kokku

R2920

C1010

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

Kindlustuskaitse
taastamisega seotud
hinnangulised
kindlustusmaksed

Krediidi- ja garantii
kindlustuse katas
troofiriski kapitali
nõue pärast riski
maandamist –
ulatuslik
makseviivitus

C1020

C1030

C1040
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Suurima riskipositsioon 1

C1000

Krediidi- ja garantii
kindlustuse katas
troofiriski kapitali
nõue enne riski
maandamist –
ulatuslik
makseviivitus

▼B

Inimtekkelise katastroofi risk – krediidi- ja garantiikindlustus – krediidituru
kriisirisk

Kokku

Järgmise 12 kuu
jooksul teenitavad
kindlustusmaksed

Krediidi- ja
garantiikindlus
tuse katastroofi
riski kapitalinõue
enne riskimaan
damist – krediidi
turu kriisirisk

C1050

C1060

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

Kindlustuskaitse
taastamisega seotud
hinnangulised
kindlustusmaksed

Krediidi- ja garantii
kindlustuse katas
troofiriski kapitali
nõue pärast riski
maandamist –
krediidituru
kriisirisk

C1070

C1080

C1090

R3000

Krediidi- ja garantiikindlustuse
Krediidi- ja garantiikindlustuse
Riskimaandamise hinnanguline
katastroofiriski kapitalinõue
katastroofiriski kapitalinõue
kogumõju
enne riskimaandamist
pärast riskimaandamist

Inimtekkelise katastroofi risk – krediidi- ja garantiikindlustus

C1100

R3100

Sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju

R3110

Kokku pärast riskide hajutamist

R3120

C1120

▼M1

▼B
Muu kahjukindlustuse katastroofirisk

MLT, v.a merendus ja lennundus

R3200

MLT mitteproportsionaalne edasikindlustus, v.a merendus ja lennundus

R3210

Hinnang teenitavate
brutokindlustusmaksete
kohta

Kahjukindlustuse muu
katastroofiriski kapitali
nõue enne riskide
maandamist

C1130

C1140

Kahjukindlustuse muu
Riskimaandamise hinnan katastroofiriski kapitali
guline kogumõju
nõue pärast riskide
maandamist
C1150

C1160
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Kokku enne riskide hajutamist

C1110

▼B
Muu kahjukindlustuse katastroofirisk

Muude finantskahjude kindlustus

R3220

Isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus, v.a üldine vastutus

R3230

Krediidi ja garantiide mitteproportsionaalne edasikindlustus

R3240

Kokku enne riskide hajutamist

R3250

Kohustuste rühmade vahelise riskide hajutamise mõju

R3260

Kokku pärast riskide hajutamist

R3270

Hinnang teenitavate
brutokindlustusmaksete
kohta

Kahjukindlustuse muu
katastroofiriski kapitali
nõue enne riskide
maandamist

C1130

C1140

Kahjukindlustuse muu
Riskimaandamise hinnan katastroofiriski kapitali
guline kogumõju
nõue pärast riskide
maandamist
C1150

C1160

▼M1

Surm õnnetusjuhtumi tõttu
Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

Austria Vabariik

R3300

Belgia Kuningriik

R3310

Bulgaaria Vabariik

R3320

Horvaatia Vabariik

R3330

Küprose Vabariik

R3340

Tšehhi Vabariik

R3350

Püsiv töövõimetus

Töövõimetus, mis kestab 10 aastat

Kindlustusvõtjate
arv

Makstavate hüvi
tiste koguväärtus

Kindlustusvõtjate
arv

Makstavate hüvitiste
koguväärtus

Kindlustusvõtjate
arv

C1170

C1180

C1190

C1200

C1210

Makstavate hüvitiste
(järgneb)
koguväärtus
C1220
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▼B

▼B
Surm õnnetusjuhtumi tõttu
Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

R3360

Eesti Vabariik

R3370

Soome Vabariik

R3380

Prantsuse Vabariik; Monaco Vürstiriik; Andorra
Vürstiriik

R3390

Kreeka Vabariik

R3400

Saksamaa Liitvabariik

R3410

Ungari Vabariik

R3420

Islandi Vabariik

R3430

Iirimaa

R3440

Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani
Linnriik

R3450

Läti Vabariik

R3460

Leedu Vabariik

R3470

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R3480

Malta Vabariik

R3490

Madalmaade Kuningriik

R3500

Norra Kuningriik

R3510

Poola Vabariik

R3520

Portugali Vabariik

R3530

Rumeenia

R3540

Slovaki Vabariik

R3550

Töövõimetus, mis kestab 10 aastat

Kindlustusvõtjate
arv

Makstavate hüvi
tiste koguväärtus

Kindlustusvõtjate
arv

Makstavate hüvitiste
koguväärtus

Kindlustusvõtjate
arv

C1170

C1180

C1190

C1200

C1210

Makstavate hüvitiste
(järgneb)
koguväärtus
C1220
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Taani Kuningriik

Püsiv töövõimetus

▼B
Surm õnnetusjuhtumi tõttu
Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

Sloveenia Vabariik

R3560

Hispaania Kuningriik

R3570

Rootsi Kuningriik

R3580

Šveitsi Konföderatsioon

R3590

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R3600

Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku
enne riskide hajutamist

R3610

Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

R3620

Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku
pärast riskide hajutamist

R3630

Püsiv töövõimetus

Makstavate hüvi
tiste koguväärtus

Kindlustusvõtjate
arv

Makstavate hüvitiste
koguväärtus

Kindlustusvõtjate
arv

C1170

C1180

C1190

C1200

C1210

C1220

Katastroofiriski
kapitalinõue enne
riskimaandamist

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

C1270

C1280

Austria Vabariik

R3300

Belgia Kuningriik

R3310

Bulgaaria Vabariik

R3320

Horvaatia Vabariik

R3330

Küprose Vabariik

R3340

Tšehhi Vabariik

R3350

Taani Kuningriik

R3360

Ravi

Kindlustusvõtjate
arv

Makstavate hüvi
tiste koguväärtus

Kindlustusvõtjate
arv

Makstavate hüvitiste
koguväärtus

C1230

C1240

C1250

C1260

Makstavate hüvitiste
(järgneb)
koguväärtus

(järgneb)

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 331

Kindlustusvõtjate
arv

Töövõimetus, mis kestab 12 kuud
Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

Töövõimetus, mis kestab 10 aastat

▼B
Töövõimetus, mis kestab 12 kuud
Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

R3370

Soome Vabariik

R3380

Prantsuse Vabariik; Monaco Vürstiriik; Andorra
Vürstiriik

R3390

Kreeka Vabariik

R3400

Saksamaa Liitvabariik

R3410

Ungari Vabariik

R3420

Islandi Vabariik

R3430

Iirimaa

R3440

Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani
Linnriik

R3450

Läti Vabariik

R3460

Leedu Vabariik

R3470

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R3480

Malta Vabariik

R3490

Madalmaade Kuningriik

R3500

Norra Kuningriik

R3510

Poola Vabariik

R3520

Portugali Vabariik

R3530

Rumeenia

R3540

Slovaki Vabariik

R3550

Kindlustusvõtjate
arv

Makstavate hüvi
tiste koguväärtus

Kindlustusvõtjate
arv

Makstavate hüvitiste
koguväärtus

C1230

C1240

C1250

C1260

Katastroofiriski
kapitalinõue enne
riskimaandamist

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

C1270

C1280

(järgneb)
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Eesti Vabariik

Ravi

▼B
Töövõimetus, mis kestab 12 kuud
Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

Sloveenia Vabariik

R3560

Hispaania Kuningriik

R3570

Rootsi Kuningriik

R3580

Šveitsi Konföderatsioon

R3590

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R3600

Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku
enne riskide hajutamist

R3610

Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

R3620

Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku
pärast riskide hajutamist

R3630

Ravi

Kindlustusvõtjate
arv

Makstavate hüvi
tiste koguväärtus

Kindlustusvõtjate
arv

Makstavate hüvitiste
koguväärtus

C1230

C1240

C1250

C1260

Austria Vabariik

R3300

Belgia Kuningriik

R3310

Bulgaaria Vabariik

R3320

Horvaatia Vabariik

R3330

Küprose Vabariik

R3340

Tšehhi Vabariik

R3350

Taani Kuningriik

R3360

Eesti Vabariik

R3370

Soome Vabariik

R3380

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

C1270

C1280

(järgneb)

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist

C1290

C1300
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Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

Katastroofiriski
kapitalinõue enne
riskimaandamist

▼B
Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

R3390

Kreeka Vabariik

R3400

Saksamaa Liitvabariik

R3410

Ungari Vabariik

R3420

Islandi Vabariik

R3430

Iirimaa

R3440

Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

R3450

Läti Vabariik

R3460

Leedu Vabariik

R3470

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R3480

Malta Vabariik

R3490

Madalmaade Kuningriik

R3500

Norra Kuningriik

R3510

Poola Vabariik

R3520

Portugali Vabariik

R3530

Rumeenia

R3540

Slovaki Vabariik

R3550

Sloveenia Vabariik

R3560

Hispaania Kuningriik

R3570

Rootsi Kuningriik

R3580

Šveitsi Konföderatsioon

R3590

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R3600

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist

C1290

C1300
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Prantsuse Vabariik; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

▼B
Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku enne riskide hajutamist

R3610

Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

R3620

Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku pärast riskide hajutamist

R3630

Suurim õnnetus
juhtumi riski
kontsentratsioon

Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi
kontsentratsioonirisk

C1310

R3700

Belgia Kuningriik

R3710

Bulgaaria Vabariik

R3720

Horvaatia Vabariik

R3730

Küprose Vabariik

R3740

Tšehhi Vabariik

R3750

Taani Kuningriik

R3760

Eesti Vabariik

R3770

Soome Vabariik

R3780

Prantsuse Vabariik;

R3790

Kreeka Vabariik

R3800

Saksamaa Liitvabariik

R3810

Ungari Vabariik

R3820

Islandi Vabariik

R3830

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist

C1290

C1300

Surm õnnetusjuh
tumi tõttu

Püsiv töövõimetus

Töövõimetus, mis
kestab 10 aastat

Töövõimetus, mis
kestab 12 kuud

Ravi

Keskmine
kindlustussumma

Keskmine
kindlustussumma

Keskmine
kindlustussumma

Keskmine
kindlustussumma

Keskmine
kindlustussumma

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

(järgneb)
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Austria Vabariik

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

▼B
Suurim õnnetus
juhtumi riski
kontsentratsioon

Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi
kontsentratsioonirisk

C1310

R3840

Itaalia Vabariik;

R3850

Läti Vabariik

R3860

Leedu Vabariik

R3870

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R3880

Malta Vabariik

R3890

Madalmaade Kuningriik

R3900

Norra Kuningriik

R3910

Poola Vabariik

R3920

Portugali Vabariik

R3930

Rumeenia

R3940

Slovaki Vabariik

R3950

Sloveenia Vabariik

R3960

Hispaania Kuningriik

R3970

Rootsi Kuningriik

R3980

Šveitsi Konföderatsioon

R3990

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R4000

Püsiv töövõimetus

Töövõimetus, mis
kestab 10 aastat

Töövõimetus, mis
kestab 12 kuud

Ravi

Keskmine
kindlustussumma

Keskmine
kindlustussumma

Keskmine
kindlustussumma

Keskmine
kindlustussumma

Keskmine
kindlustussumma

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

(järgneb)
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Iirimaa

Surm õnnetusjuh
tumi tõttu

▼B
Katastroofiriski kapitali
Kindlustuskaitse taastami Katastroofiriski kapitali
Riskimaandamise hinnan
nõue enne
sega seotud hinnangulised
nõue pärast
guline mõju
riskimaandamist
kindlustusmaksed
riskimaandamist

Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

C1370

R3700

Belgia Kuningriik

R3710

Bulgaaria Vabariik

R3720

Horvaatia Vabariik

R3730

Küprose Vabariik

R3740

Tšehhi Vabariik

R3750

Taani Kuningriik

R3760

Eesti Vabariik

R3770

Soome Vabariik

R3780

Prantsuse Vabariik;

R3790

Kreeka Vabariik

R3800

Saksamaa Liitvabariik

R3810

Ungari Vabariik

R3820

Islandi Vabariik

R3830

Iirimaa

R3840

Itaalia Vabariik;

R3850

Läti Vabariik

R3860

Leedu Vabariik

R3870

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R3880

Malta Vabariik

R3890

Madalmaade Kuningriik

R3900

Norra Kuningriik

R3910

C1390

C1400
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Austria Vabariik

C1380

▼B
Katastroofiriski kapitali
Kindlustuskaitse taastami Katastroofiriski kapitali
Riskimaandamise hinnan
nõue enne
sega seotud hinnangulised
nõue pärast
guline mõju
riskimaandamist
kindlustusmaksed
riskimaandamist

Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

C1370

Poola Vabariik

R3920

Portugali Vabariik

R3930

Rumeenia

R3940

Slovaki Vabariik

R3950

Sloveenia Vabariik

R3960

Hispaania Kuningriik

R3970

Rootsi Kuningriik

R3980

Šveitsi Konföderatsioon

R3990

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R4000

Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi
kontsentratsioonirisk

C1310

Õnnetusjuhtumi
kontsentratsiooniriski
arvesse võetavad muud riigid

puhul

C1410
1. riik
…

R4010

C1390

C1400

Surm õnnetusjuh
Püsiv töövõimetus
tumi tõttu

Töövõimetus, mis
kestab 10 aastat

Töövõimetus, mis
kestab 12 kuud

Ravi

Keskmine
kindlustussumma

Keskmine
kindlustussumma

Keskmine
kindlustussumma

Keskmine
kindlustussumma

Keskmine
kindlustussumma

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

(järgneb)
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Suurim õnnetus
juhtumi riski
kontsentratsioon

C1380

▼B
Katastroofiriski kapitali
Kindlustuskaitse taastami Katastroofiriski kapitali
Riskimaandamise hinnan
nõue enne
sega seotud hinnangulised
nõue pärast
guline mõju
riskimaandamist
kindlustusmaksed
riskimaandamist

Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

C1380

C1370

C1390

C1400

Õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul arvesse võetavad muud riigid
C1410
1. riik

R4010

…

Suurim õnnetus
juhtumi riski
kontsentratsioon

Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi
kontsentratsioonirisk

C1310

R4020

Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

R4030

Kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski
puhul kokku pärast riskide hajutamist

R4040

Töövõimetus, mis
kestab 10 aastat

Töövõimetus, mis
kestab 12 kuud

Ravi

Keskmine
kindlustussumma

Keskmine
kindlustussumma

Keskmine
kindlustussumma

Keskmine
kindlustussumma

Keskmine
kindlustussumma

C1320

C1330

C1340

C1350

C1360

(järgneb)
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Kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski
puhul kokku enne riskide hajutamist

Surm õnnetusjuh
Püsiv töövõimetus
tumi tõttu

▼B
Katastroofiriski kapitali
Kindlustuskaitse taastami Katastroofiriski kapitali
Riskimaandamise hinnan
nõue enne
sega seotud hinnangulised
nõue pärast
guline mõju
riskimaandamist
kindlustusmaksed
riskimaandamist

Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

C1380

C1370

Kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku enne riskide
hajutamist

R4020

Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

R4030

Kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku pärast
riskide hajutamist

R4040

R4100

Belgia Kuningriik

R4110

Bulgaaria Vabariik

R4120

Horvaatia Vabariik

R4130

Küprose Vabariik

R4140

Tšehhi Vabariik

R4150

Taani Kuningriik

R4160

Eesti Vabariik

R4170

Soome Vabariik

R4180

Prantsuse Vabariik;

R4190

Kreeka Vabariik

R4200

Kindlustatud
isikute arv

Pandeemiariski
positsioon kokku

Kindlustatud
isikute arv

C1420

C1430

C1440

Kindlustatud isiku
Ühiku sissenõudmis
Haiglaravi kasu
kohta makstava
kulu meditsiinitöö
tavate kindlus
(järgneb)
hüvitise summa haig
taja kasutamise
tatud isikute määr
laravi korral
korral
C1450

C1460

C1470
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Austria Vabariik

C1400

Ravikulu

Sissetuleku kaotus
Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

C1390

▼B
Sissetuleku kaotus
Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

R4210

Ungari Vabariik

R4220

Islandi Vabariik

R4230

Iirimaa

R4240

Itaalia Vabariik;

R4250

Läti Vabariik

R4260

Leedu Vabariik

R4270

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R4280

Malta Vabariik

R4290

Madalmaade Kuningriik

R4300

Norra Kuningriik

R4310

Poola Vabariik

R4320

Portugali Vabariik

R4330

Rumeenia

R4340

Slovaki Vabariik

R4350

Sloveenia Vabariik

R4360

Hispaania Kuningriik

R4370

Rootsi Kuningriik

R4380

Šveitsi Konföderatsioon

R4390

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R4400

Kindlustatud
isikute arv

Pandeemiariski
positsioon kokku

Kindlustatud
isikute arv

C1420

C1430

C1440

Ühiku sissenõudmis
Kindlustatud isiku
Haiglaravi kasu
kohta makstava
kulu meditsiinitöö
tavate kindlus
(järgneb)
hüvitise summa haig
taja kasutamise
tatud isikute määr
korral
laravi korral
C1450

C1460

C1470
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Saksamaa Liitvabariik

Ravikulu

▼B
Ravikulu

Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

R4100

Belgia Kuningriik

R4110

Bulgaaria Vabariik

R4120

Horvaatia Vabariik

R4130

Küprose Vabariik

R4140

Tšehhi Vabariik

R4150

Taani Kuningriik

R4160

Eesti Vabariik

R4170

Soome Vabariik

R4180

Prantsuse Vabariik;

R4190

Kreeka Vabariik

R4200

Saksamaa Liitvabariik

R4210

Ungari Vabariik

R4220

Islandi Vabariik

R4230

Iirimaa

R4240

Itaalia Vabariik;

R4250

Läti Vabariik

R4260

Leedu Vabariik

R4270

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R4280

Malta Vabariik

R4290

Ühiku
sissenõud
miskulu
ametliku
arstiabi
mittekasu
tamise
korral

C1480

C1490

Katastroofiriski kapitali Riskimaanda
Ametlikku
nõue enne
mise hinnan
arstiabi mitte
riskimaandamist
guline mõju
kasutavate
kindlustatud
isikute määr

C1500

C1510

C1520

Kindlustuskaitse taasta
misega seotud hinnan
gulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski
kapitalinõue
pärast
riskimaandamist

C1530

C1540
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Austria Vabariik

Meditsiini
töötajat
kasutavate
kindlus
tatud
isikute
määr

▼B
Ravikulu

Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

R4300

Norra Kuningriik

R4310

Poola Vabariik

R4320

Portugali Vabariik

R4330

Rumeenia

R4340

Slovaki Vabariik

R4350

Sloveenia Vabariik

R4360

Hispaania Kuningriik

R4370

Rootsi Kuningriik

R4380

Šveitsi Konföderatsioon

R4390

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R4400

Ühiku
sissenõud
miskulu
ametliku
arstiabi
mittekasu
tamise
korral

C1480

C1490

Katastroofiriski kapitali Riskimaanda
Ametlikku
nõue enne
mise hinnan
arstiabi mitte
riskimaandamist
guline mõju
kasutavate
kindlustatud
isikute määr

C1500

C1510

Pandeemiariski
muud riigid
C1550

puhul

arvesse

võetavad

Katastroofiriski
kapitalinõue
pärast
riskimaandamist

C1530

C1540

C1520

Sissetuleku kaotus

Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

Kindlustuskaitse taasta
misega seotud hinnan
gulised
kindlustusmaksed

Ravikulu

Kindlustatud
isikute arv

Pandeemiariskipo
sitsioon kokku

Kindlustatud
isikute arv

C1420

C1430

C1440

Kindlustatud isiku
Haiglaravi kasuta
kohta makstava
vate kindlustatud
hüvitise summa haig
isikute määr
laravi korral
C1450

C1460

Ühiku sissenõudmis
kulu meditsiinitöö
(järgneb)
taja kasutamise
korral
C1470
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Madalmaade Kuningriik

Meditsiini
töötajat
kasutavate
kindlus
tatud
isikute
määr

▼B
Sissetuleku kaotus

Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

1. riik

Ravikulu

Kindlustatud
isikute arv

Pandeemiariskipo
sitsioon kokku

Kindlustatud
isikute arv

C1420

C1430

C1440

Kindlustatud isiku
Haiglaravi kasuta
kohta makstava
vate kindlustatud
hüvitise summa haig
isikute määr
laravi korral
C1450

Ühiku sissenõudmis
kulu meditsiinitöö
(järgneb)
taja kasutamise
korral

C1460

C1470

R4410

…
Kõik riigid pandeemia puhul kokku

R4420

Ravikulu

Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

C1550
1. riik

R4410

…

Kõik riigid pandeemia puhul kokku

R4420

Ühiku
sissenõud
miskulu
ametliku
arstiabi
mittekasu
tamise
korral

C1480

C1490

Katastroofiriski kapitali Riskimaanda
Ametlikku
nõue enne
mise hinnan
arstiabi mitte
riskimaandamist
guline mõju
kasutavate
kindlustatud
isikute määr

C1500

C1510

C1520

Kindlustuskaitse taasta
misega seotud hinnan
gulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski
kapitalinõue
pärast
riskimaandamist

C1530

C1540
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Pandeemiariski puhul arvesse võetavad muud riigid

Meditsiini
töötajat
kasutavate
kindlus
tatud
isikute
määr

▼B
S.27.01.04
Solventsuskapitalinõue – kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk

Kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte

Solventsuskapitalinõue enne
riskimaandamist

Riskimaandamise kogumõju

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist

C0010

C0020

C0030

Kahjukindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte
R0010

Tormirisk

R0020

Maavärinarisk

R0030

Üleujutusrisk

R0040

Raherisk

R0050

Maalihkerisk

R0060

Katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

R0070

Varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk

R0080

Inimtekkelise katastroofi risk

R0090

Mootorsõiduki valdaja vastutus

R0100

Merenduse risk

R0110

Lennundusrisk

R0120

Tulerisk

R0130

Vastutuskindlustuse risk

R0140

Krediidi- ja garantiirisk

R0150

Katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

R0160

Muu kahjukindlustuse katastroofirisk

R0170
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Looduskatastroofirisk

▼B
Kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte

Katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

R0180

Kogu kahjukindlustuse katastroofirisk ilma riskide hajutamiseta

R0190

Alammoodulite vaheline riskide hajutamine

R0200

Kogu kahjukindlustuse katastroofirisk koos riskide hajutamisega

R0210

Solventsuskapitalinõue enne
riskimaandamist

Riskimaandamise kogumõju

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist

C0010

C0020

C0030

Tervisekindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte
Tervisekindlustuse katastroofirisk

R0300

Kindlustuslepingute massiline katkemine

R0310

Õnnetusjuhtumite kontsentratsioon

R0320

Pandeemia

R0330

Alammoodulite vaheline riskide hajutamine

R0340

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 346

▼B
Looduskatastroofirisk – torm

R0400

Belgia Kuningriik

R0410

Tšehhi Vabariik

R0420

Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

R0430

Taani Kuningriik

R0440

Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe,
Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion];
Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

R0450

Saksamaa Liitvabariik

R0460

Islandi Vabariik

R0470

Iirimaa

R0480

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R0490

Madalmaade Kuningriik

R0500

Norra Kuningriik

R0510

Poola Vabariik

R0520

Hispaania Kuningriik

R0530

Rootsi Kuningriik

R0540

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R0550

Riskipositsioon

Täpsustatud
brutokahju

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Stsenaarium A
või B

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Katastroofiriski kapi
talinõue enne
(järgneb)
riskimaandamist
C0090
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Austria Vabariik

Hinnang teenita
vate brutokindlus
tusmaksete kohta

▼B
Looduskatastroofirisk – torm

R0560

Martinique

R0570

Saint-Martini ühendus

R0580

Réunion

R0590

►M1 Määratletud piirkonnad tormiriski
puhul kokku enne riskide hajutamist ◄

R0600

Põhja-Euroopa

R0610

Lääne-Euroopa

R0620

Ida-Euroopa

R0630

Lõuna-Euroopa

R0640

Kesk- ja Lääne-Aasia

R0650

Ida-Aasia

R0660

Lõuna- ja Kagu-Aasia

R0670

Okeaania

R0680

Põhja-Aafrika

R0690

Lõuna-Aafrika
Põhja-Ameerika,
Ühendriigid

R0700
välja

arvatud

Ameerika

R0710

Riskipositsioon

Täpsustatud
brutokahju

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Stsenaarium A
või B

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Katastroofiriski kapi
talinõue enne
(järgneb)
riskimaandamist
C0090
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Guadeloupe

Hinnang teenita
vate brutokindlus
tusmaksete kohta

▼B
Looduskatastroofirisk – torm

R0400

Belgia Kuningriik

R0410

Tšehhi Vabariik

R0420

Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

R0430

Taani Kuningriik

R0440

Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja
Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

R0450

Saksamaa Liitvabariik

R0460

Islandi Vabariik

R0470

Iirimaa

R0480

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R0490

Madalmaade Kuningriik

R0500

Norra Kuningriik

R0510

Poola Vabariik

R0520

Hispaania Kuningriik

R0530

Rootsi Kuningriik

R0540

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R0550

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0100

C0110

C0120
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Austria Vabariik

Riskimaandamise hinnanguline
mõju

▼B
Looduskatastroofirisk – torm

R0560

Martinique

R0570

Saint-Martini ühendus

R0580

Réunion

R0590

►M1 Määratletud piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist ◄

R0600

Põhja-Euroopa

R0610

Lääne-Euroopa

R0620

Ida-Euroopa

R0630

Lõuna-Euroopa

R0640

Kesk- ja Lääne-Aasia

R0650

Ida-Aasia

R0660

Lõuna- ja Kagu-Aasia

R0670

Okeaania

R0680

Põhja-Aafrika

R0690

Lõuna-Aafrika

R0700

Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

R0710

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0100

C0110

C0120
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Guadeloupe

Riskimaandamise hinnanguline
mõju

▼B
Hinnang teeni
tavate bruto
Riskipositsioon
kindlustus
maksete kohta

Looduskatastroofirisk – torm

C0040

R0720

Lõuna-Ameerika idaosa

R0730

Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

R0740

Ameerika Ühendriikide kirdeosa

R0750

Ameerika Ühendriikide kaguosa

R0760

Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

R0770

Ameerika Ühendriikide lääneosa

R0780

Muud piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide
hajutamist

R0790

Kõik piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide
hajutamist

R0800

Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

R0810

Tormiriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

R0820

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Stsenaarium A
või B

C0060

C0070

C0080

Katastroofiriski kapitali
(järgneb)
nõue enne
riskimaandamist
C0090

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 351

Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

C0050

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Looduskatastroofirisk – torm

R0720

Lõuna-Ameerika idaosa

R0730

Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

R0740

Ameerika Ühendriikide kirdeosa

R0750

Ameerika Ühendriikide kaguosa

R0760

Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

R0770

Ameerika Ühendriikide lääneosa

R0780

Muud piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

R0790

Kõik piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

R0800

Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

R0810

Tormiriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

R0820

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0100

C0110

C0120
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Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

Riskimaandamise hinnanguline
mõju

▼B
Hinnang teeni
tavate bruto
Riskipositsioon
kindlustus
maksete kohta

Looduskatastroofirisk – maavärin

C0130

R0830

Belgia Kuningriik

R0840

Bulgaaria Vabariik

R0850

Horvaatia Vabariik

R0860

Küprose Vabariik

R0870

Tšehhi Vabariik

R0880

Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

R0890

Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique,
Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik;
Andorra Vürstiriik

R0900

Saksamaa Liitvabariik

R0910

Kreeka Vabariik

R0920

Ungari Vabariik

R0930

Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

R0940

Malta Vabariik

R0950

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Katastroofi
riski kapitali
nõue enne
riskimaandam
ist

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

C0150

C0160

C0170

C0180

(järgneb)
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Austria Vabariik

C0140

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Hinnang teeni
tavate bruto
Riskipositsioon
kindlustus
maksete kohta

Looduskatastroofirisk – maavärin

C0130

R0960

Rumeenia

R0970

Slovaki Vabariik

R0980

Sloveenia Vabariik

R0990

Guadeloupe

R1000

Martinique

R1010

Saint-Martini ühendus

R1020

►M1 Määratletud piirkonnad maavärinariski puhul
kokku enne riskide hajutamist ◄

R1030

Põhja-Euroopa

R1040

Lääne-Euroopa

R1050

Ida-Euroopa

R1060

Lõuna-Euroopa

R1070

Kesk- ja Lääne-Aasia

R1080

Ida-Aasia

R1090

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Katastroofi
riski kapitali
nõue enne
riskimaandam
ist

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

C0150

C0160

C0170

C0180

(järgneb)
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Portugali Vabariik

C0140

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Hinnang teeni
tavate bruto
Riskipositsioon
kindlustus
maksete kohta

Looduskatastroofirisk – maavärin

C0130

Lõuna- ja Kagu-Aasia

R1100

Okeaania

R1110

Põhja-Aafrika

R1120

Lõuna-Aafrika

R1130

Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

R1140

C0140

Täpsustatud
brutokahju

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Katastroofi
riski kapitali
nõue enne
riskimaandam
ist

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

C0150

C0160

C0170

C0180

(järgneb)
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▼B
Looduskatastroofirisk – maavärin

R0830

Belgia Kuningriik

R0840

Bulgaaria Vabariik

R0850

Horvaatia Vabariik

R0860

Küprose Vabariik

R0870

Tšehhi Vabariik

R0880

Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

R0890

Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik;
Andorra Vürstiriik

R0900

Saksamaa Liitvabariik

R0910

Kreeka Vabariik

R0920

Ungari Vabariik

R0930

Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

R0940

Malta Vabariik

R0950

Portugali Vabariik

R0960

Rumeenia

R0970

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0190

C0200
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Austria Vabariik

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

▼B
Looduskatastroofirisk – maavärin

R0980

Sloveenia Vabariik

R0990

Guadeloupe

R1000

Martinique

R1010

Saint-Martini ühendus

R1020

►M1 Määratletud piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist ◄

R1030

Põhja-Euroopa

R1040

Lääne-Euroopa

R1050

Ida-Euroopa

R1060

Lõuna-Euroopa

R1070

Kesk- ja Lääne-Aasia

R1080

Ida-Aasia

R1090

Lõuna- ja Kagu-Aasia

R1100

Okeaania

R1110

Põhja-Aafrika

R1120

Lõuna-Aafrika

R1130

Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

R1140

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0190

C0200
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Slovaki Vabariik

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

▼B
Hinnang teeni
tavate bruto
Riskipositsioon
kindlustus
maksete kohta

Looduskatastroofirisk – maavärin

C0130

Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

R1170

Ameerika Ühendriikide kirdeosa

R1180

Ameerika Ühendriikide kaguosa

R1190

Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

R1200

Ameerika Ühendriikide lääneosa

R1210

Muud piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne
riskide hajutamist

R1220

Kõik piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne
riskide hajutamist

R1230

Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

R1240

kokku

C0150

C0160

Katastroofiriski kapitali Riskimaanda
nõue enne
mise hinnan (järgneb)
riskimaandamist
guline mõju
C0170

C0180

pärast

riskide

R1250
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R1160

puhul

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

R1150

Lõuna-Ameerika idaosa

Maavärinariski
hajutamist

C0140

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Looduskatastroofirisk – maavärin

R1150

Lõuna-Ameerika idaosa

R1160

Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

R1170

Ameerika Ühendriikide kirdeosa

R1180

Ameerika Ühendriikide kaguosa

R1190

Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

R1200

Ameerika Ühendriikide lääneosa

R1210

Muud piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

R1220

Kõik piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

R1230

Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

R1240

Maavärinariski puhul kokku pärast riskide hajutamist

R1250

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0190

C0200
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Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

▼B
Hinnang teeni
tavate bruto
Riskipositsioon
kindlustus
maksete kohta

Looduskatastroofirisk – üleujutus

C0210

R1260

Belgia Kuningriik

R1270

Bulgaaria Vabariik

R1280

Tšehhi Vabariik

R1290

Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

R1300

Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique,
Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik;
Andorra Vürstiriik

R1310

Saksamaa Liitvabariik

R1320

Ungari Vabariik

R1330

Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

R1340

Poola Vabariik

R1350

Rumeenia

R1360

Slovaki Vabariik

R1370

Sloveenia Vabariik

R1380

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Stsenaarium A
või B

C0230

C0240

C0250

Katastroofiriski kapitali
(järgneb)
nõue enne
riskimaandamist
C0260
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Austria Vabariik

C0220

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Hinnang teeni
tavate bruto
Riskipositsioon
kindlustus
maksete kohta

Looduskatastroofirisk – üleujutus

C0210

R1390

►M1 Määratletud piirkonnad üleujutusriski puhul
kokku enne riskide hajutamist ◄

R1400

Põhja-Euroopa

R1410

Lääne-Euroopa

R1420

Ida-Euroopa

R1430

Lõuna-Euroopa

R1440

Kesk- ja Lääne-Aasia

R1450

Ida-Aasia

R1460

Lõuna- ja Kagu-Aasia

R1470

Okeaania

R1480

Põhja-Aafrika

R1490

Lõuna-Aafrika

R1500

Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

R1510

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Stsenaarium A
või B

C0230

C0240

C0250

Katastroofiriski kapitali
(järgneb)
nõue enne
riskimaandamist
C0260
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Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

C0220

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Hinnang teeni
tavate bruto
Riskipositsioon
kindlustus
maksete kohta

Looduskatastroofirisk – üleujutus

C0210

Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

R1520

Lõuna-Ameerika idaosa

R1530

Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

R1540

Ameerika Ühendriikide kirdeosa

R1550

Ameerika Ühendriikide kaguosa

R1560

Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

R1570

C0220

Täpsustatud
brutokahju

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Stsenaarium A
või B

C0230

C0240

C0250

Katastroofiriski kapitali
(järgneb)
nõue enne
riskimaandamist
C0260
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▼B
Looduskatastroofirisk – üleujutus

R1260

Belgia Kuningriik

R1270

Bulgaaria Vabariik

R1280

Tšehhi Vabariik

R1290

Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

R1300

Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja
Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

R1310

Saksamaa Liitvabariik

R1320

Ungari Vabariik

R1330

Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

R1340

Poola Vabariik

R1350

Rumeenia

R1360

Slovaki Vabariik

R1370

Sloveenia Vabariik

R1380

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R1390

►M1
Määratletud
hajutamist ◄
Põhja-Euroopa

piirkonnad

üleujutusriski puhul

kokku

enne

riskide

R1400
R1410

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0270

C0280

C0290
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Austria Vabariik

Riskimaandamise hinnanguline
mõju

▼B
Looduskatastroofirisk – üleujutus

R1420

Ida-Euroopa

R1430

Lõuna-Euroopa

R1440

Kesk- ja Lääne-Aasia

R1450

Ida-Aasia

R1460

Lõuna- ja Kagu-Aasia

R1470

Okeaania

R1480

Põhja-Aafrika

R1490

Lõuna-Aafrika

R1500

Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

R1510

Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

R1520

Lõuna-Ameerika idaosa

R1530

Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

R1540

Ameerika Ühendriikide kirdeosa

R1550

Ameerika Ühendriikide kaguosa

R1560

Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

R1570

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0270

C0280

C0290
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Lääne-Euroopa

Riskimaandamise hinnanguline
mõju

▼B
Hinnang teeni
tavate bruto
Riskipositsioon
kindlustus
maksete kohta

Looduskatastroofirisk – üleujutus

C0210

Ameerika Ühendriikide lääneosa

R1580

Muud piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne
riskide hajutamist

R1590

Kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne
riskide hajutamist

R1600

Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

R1610

Üleujutusriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

R1620

C0220

Ameerika Ühendriikide lääneosa

R1580

Muud piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

R1590

Kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

R1600

Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

R1610

Üleujutusriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

R1620

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Stsenaarium A
või B

C0230

C0240

C0250

Katastroofiriski kapitali
(järgneb)
nõue enne
riskimaandamist
C0260

Riskimaandamise hinnanguline
mõju

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0270

C0280

C0290
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Looduskatastroofirisk – üleujutus

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Hinnang teeni
tavate bruto
Riskipositsioon
kindlustus
maksete kohta

Looduskatastroofirisk – rahe

C0300

R1630

Belgia Kuningriik

R1640

Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

R1650

Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique,
Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik;
Andorra Vürstiriik

R1660

Saksamaa Liitvabariik

R1670

Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

R1680

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R1690

Madalmaade Kuningriik

R1700

Hispaania Kuningriik

R1710

►M1 Määratletud piirkonnad raheriski puhul kokku
enne riskide hajutamist ◄

R1720

Põhja-Euroopa

R1730

Lääne-Euroopa

R1740

Ida-Euroopa

R1750

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Stsenaarium A
või B

C0320

C0330

C0340

Katastroofiriski kapitali
(järgneb)
nõue enne
riskimaandamist
C0350
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Austria Vabariik

C0310

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Hinnang teeni
tavate bruto
Riskipositsioon
kindlustus
maksete kohta

Looduskatastroofirisk – rahe

C0300

R1760

Kesk- ja Lääne-Aasia

R1770

Ida-Aasia

R1780

Lõuna- ja Kagu-Aasia

R1790

Okeaania

R1800

Põhja-Aafrika

R1810

Lõuna-Aafrika

R1820

Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

R1830

Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

R1840

Lõuna-Ameerika idaosa

R1850

Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

R1860

Ameerika Ühendriikide kirdeosa

R1870

Ameerika Ühendriikide kaguosa

R1880

Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

R1890

Ameerika Ühendriikide lääneosa

R1900

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Stsenaarium A
või B

C0320

C0330

C0340

Katastroofiriski kapitali
(järgneb)
nõue enne
riskimaandamist
C0350
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Lõuna-Euroopa

C0310

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Hinnang teeni
tavate bruto
Riskipositsioon
kindlustus
maksete kohta

Looduskatastroofirisk – rahe

C0300

Kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne
riskide hajutamist

R1910

Kõik piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide
hajutamist

R1920

Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

R1930

Raheriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

R1940

C0310

Täpsustatud
brutokahju

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Stsenaarium A
või B

C0320

C0330

C0340

Katastroofiriski kapitali
(järgneb)
nõue enne
riskimaandamist
C0350
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▼B
Looduskatastroofirisk – rahe

R1630

Belgia Kuningriik

R1640

Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

R1650

Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja
Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

R1660

Saksamaa Liitvabariik

R1670

Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

R1680

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R1690

Madalmaade Kuningriik

R1700

Hispaania Kuningriik

R1710

►M1 Määratletud piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist ◄

R1720

Põhja-Euroopa

R1730

Lääne-Euroopa

R1740

Ida-Euroopa

R1750

Lõuna-Euroopa

R1760

Kesk- ja Lääne-Aasia

R1770

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0360

C0370

C0380
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Austria Vabariik

Riskimaandamise hinnanguline
mõju

▼B
Looduskatastroofirisk – rahe

R1780

Lõuna- ja Kagu-Aasia

R1790

Okeaania

R1800

Põhja-Aafrika

R1810

Lõuna-Aafrika

R1820

Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

R1830

Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

R1840

Lõuna-Ameerika idaosa

R1850

Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

R1860

Ameerika Ühendriikide kirdeosa

R1870

Ameerika Ühendriikide kaguosa

R1880

Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

R1890

Ameerika Ühendriikide lääneosa

R1900

Kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

R1910

Kõik piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

R1920

Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

R1930

Raheriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

R1940

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0360

C0370

C0380
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Ida-Aasia

Riskimaandamise hinnanguline
mõju

▼B
Hinnang teeni
tavate bruto
Riskipositsioon
kindlustus
maksete kohta

Looduskatastroofirisk – maalihe

C0390

Maalihkeriski puhul kokku enne riskide hajutamist

R1950

Tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju

R1960

Maalihkeriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

R1970

C0400

Täpsustatud
brutokahju

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

C0410

C0420

Looduskatastroofirisk – maalihe

R1950

Tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju

R1960

Maalihkeriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

R1970

C0470

Varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

R2000

C0480

C0440

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0450

C0460

Katastroofi
Hinnang teeni
riski kapitali Riskimaanda
tavate kindlus
nõue enne
mise hinnan
tusmaksete
riskimaandam guline mõju
kohta
ist

Katastroofirisk – varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

C0430

C0490

Kindlustuskaitse taasta
Katastroofiriski kapitali
misega seotud hinnan
nõue pärast
gulised
riskimaandamist
kindlustusmaksed
C0500

C0510
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Maalihkeriski puhul kokku enne riskide hajutamist

Katastroofiriski kapitali Riskimaanda
nõue enne
mise hinnan
riskimaandamist
guline mõju

▼B
Mootorsõiduki
Sõidukite arv, Sõidukite arv, valdaja vastu
liikluskahju
liikluskahju
tuskindlustuse
hüvitamise
hüvitamise
katastroofiriski
piirmäär 24
piirmäär
kapitalinõue
suurem kui 24 miljonit eurot
enne
miljonit eurot
või vähem
riskimaandam
ist

Inimtekkelise katastroofi risk – mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

C0520

Mootorsõiduki valdaja vastutus

C0540

C0550

C0560

C0570

R2100

Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: tankeri kokkupõrke
korral

R2200

Merendus:
kere kindlus
tusega seotud
osa katastroo
firiski kapitali
nõudest
tankeri t puhul
enne
riskimaandam
ist

Merendus:
vastutuskind
lustusega
seotud osa
katastroofiriski
kapitalinõu
dest tankeri t
puhul enne
riskimaandam
ist

C0580

C0590

Merendus:
naftareostus
kindlustusega
Merendus: tankeri
seotud osa
kokkupõrkega seotud
katastroofiriski
katastroofiriski kapitali
kapitalinõu
nõue enne
dest tankeri t
riskimaandamist
puhul enne
riskimaandam
ist
C0600

C0610

Riskimaanda
mise hinnan
guline mõju

C0620

Kindlustuskaitse taasta
misega seotud hinnan
(järgneb)
gulised
kindlustusmaksed

C0630
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Merendus: tankeri kokkupõrge

C0530

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

Mootorsõiduki
valdaja vastu
Kindlustuskaitse taasta tuskindlustuse
misega seotud hinnan katastroofiriski
gulised
kapitalinõue
kindlustusmaksed
pärast
riskimaandam
ist

▼B
Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: tankeri kokkupõrke korral

Merendus: tankeri kokkupõrge

C0640

C0650

Vastutuskind
lustuslepingu
test ja vastu
tuskindlustuse
Vraki teisalda Saamata jääva
Varakahju
Puuraugu lekkekohale
edasikindlus
Merendus: platvormi
mise katas
tootmistulu
katastroofiriski
korgi asetamise või selle
troofiriski
tuslepingutes
plahvatamisega seotud
katastroofiriski
kapitalinõue
ohutuks muutmise
tulenevate
kapitalinõue
kapitalinõue
katastroofiriski kapitali (järgneb)
enne
katastroofiriski kapitali
kohustuste
enne
enne
nõue enne
riskimaandam
nõue enne
riskimaandam riskimaandam
katastroofiriski
riskimaandamist
ist
riskimaandamist
kapitalinõue
ist
ist
enne
riskimaandam
ist
C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

R2300

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: platvormi plahvatamise korral

C0720

R2300

Kindlustuskaitse taasta Merendus: platvormi plahvata
misega seotud hinnan misega seotud katastroofiriski
gulised
kapitalinõue pärast
kindlustusmaksed
riskimaandamist
C0730

C0740

Platvormi nimi

C0750
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C0660

Merendus: platvormi plahvatamine

Tankeri nimi

R2200

Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: platvormi plahvata
mise korral

Merendus: platvormi plahvatamine

Merendus: tankeri kokkupõr
kega seotud katastroofiriski
kapitalinõue pärast
riskimaandamist

▼B

Inimtekkelise katastroofi risk – merendus

Kokku enne riskide hajutamist

R2400

Sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju

R2410

Kokku pärast riskide hajutamist

R2420

Merendus: katastroofiriski
kapitalinõue enne
riskimaandamist

Riskimaandamise hinnanguline
kogumõju

Merendus: katastroofiriski
kapitalinõue pärast
riskimaandamist

C0760

C0770

C0780

▼M1

▼B

Inimtekkelise katastroofi risk – lennundus

Lennunduse vastu
tuskindlustuse katas
troofiriski kapitali
nõue enne
riskimaandamist

Lennunduse katas
troofiriski kapitali
nõue enne
riskimaandamist

Riskimaanda
mise hinnan
guline mõju

Kindlustus
kaitse taasta
misega seotud
hinnangulised
kindlustusma
ksed

Lennunduse katas
troofiriski kapitali
nõue pärast
riskimaandamist

C0790

C0800

C0810

C0820

C0830

C0840

R2500

Inimtekkelise katastroofi risk – tuli

Tulerisk

R2600

Tulega seotud katas
troofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

Kindlustuskaitse taasta
misega seotud hinnan
gulised
kindlustusmaksed

Tulega seotud katastroofiriski
kapitalinõue pärast
riskimaandamist

C0850

C0860

C0870

C0880
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Lennunduse katastroofiriski kapitalinõue (bruto)

Õhusõiduki kere
kindlustuse katas
troofiriski kapitali
nõue enne
riskimaandamist

▼B

Inimtekkelise katastroofi risk – vastutus

R2700

Tööandja vastutus

R2710

Juhtide ja vastutavate isikute vastutus

R2720

Muu vastutus

R2730

Mitteproportsionaalne edasikindlustus

R2740

Kokku

R2750

Kahjuhüvitise
ülemmäär

Kahjunõuete
arv

Vastutuskindlustuse
katastroofiriski kapitali
nõue enne
riskimaandamist

C0890

C0900

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

Vastutuskindlustuse katastroo
Vastutuskindlustuse katastroo
Riskimaandamise hinnanguline
firiski kapitalinõue enne
firiski kapitalinõue pärast
kogumõju
riskimaandamist
riskimaandamist

Inimtekkelise katastroofi risk – vastutus

C0960

Kokku enne riskide hajutamist

R2800

Riskigruppide vahelise riskide hajutamise mõju

R2810

▼M1
Kokku pärast riskide hajutamist

Kindlustus
kaitse taasta
misega
Vastutuskindlustuse
Riskimaanda
seotud
katastroofiriski kapitali
mise hinnan
hinnangu
nõue pärast
guline mõju
lised
riskimaandamist
kindlustusm
aksed

R2820

C0970

C0980
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Erialane vastutus

Järgmise 12
kuu jooksul
teenitavad
kindlustusma
ksed

▼B
Krediidi- ja
Riskipositsioon
garantiikind
lustuse katas
(üksik
kindlustus- või Kahju osakaal
troofiriski
edasikindlustu stsenaariumi
kapitalinõue
enne riski
sandja või
järgi
kindlustusgru
maandamist –
pp)
ulatuslik
makseviivitus

Inimtekkelise katastroofi risk – krediidi- ja garantiikindlustus – ulatuslik
makseviivitus

C0990

Suurima riskipositsioon 1

R2900

Suurima riskipositsioon 2

R2910

Kokku

R2920

Kokku

R3000

Kindlustuskaitse taasta
misega seotud hinnan
gulised
kindlustusmaksed

C1020

C1030

C1040

C1000

C1010

Järgmise 12
kuu jooksul
teenitavad
kindlustusma
ksed

Krediidi- ja
garantiikind
lustuse katas
troofiriski
kapitalinõue
enne riski
maandamist –
krediidituru
kriisirisk

Riskimaanda
mise hinnan
guline mõju

C1050

C1060

C1070

Krediidi- ja garantii
Kindlustuskaitse taasta
kindlustuse katastroofi
misega seotud hinnan
riski kapitalinõue pärast
gulised
riskimaandamist –
kindlustusmaksed
krediidituru kriisirisk

C1080

C1090
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Inimtekkelise katastroofi risk – krediidi- ja garantiikindlustus – krediidituru kriisirisk

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

Krediidi- ja
garantiikind
lustuse katas
troofiriski
kapitalinõue
pärast riski
maandamist –
ulatuslik
makseviivitus

▼B
Krediidi- ja garantiikindlustuse
Krediidi- ja garantiikindlustuse
Riskimaandamise hinnanguline
katastroofiriski kapitalinõue
katastroofiriski kapitalinõue
kogumõju
enne riskimaandamist
pärast riskimaandamist

Inimtekkelise katastroofi risk – krediidi- ja garantiikindlustus

C1100

Kokku enne riskide hajutamist

R3100

Sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju

R3110

Kokku pärast riskide hajutamist

R3120

C1110

C1120

▼M1

▼B

C1130

MLT, v.a merendus ja lennundus

R3200

MLT mitteproportsionaalne edasikindlustus, v.a merendus ja lennundus

R3210

Muude finantskahjude kindlustus

R3220

Isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus, v.a üldine vastutus

R3230

Krediidi ja garantiide mitteproportsionaalne edasikindlustus

R3240

Kokku enne riskide hajutamist

R3250

Kahjukindlustuse muu
Kahjukindlustuse muu
katastroofiriski kapitali Riskimaandamise hinnanguline katastroofiriski kapitali
nõue enne riskide
kogumõju
nõue pärast riskide
maandamist
maandamist
C1140

C1150

C1160
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Hinnang teenitavate
brutokindlustusmaksete
kohta

Muu kahjukindlustuse katastroofirisk

▼B
Hinnang teenitavate
brutokindlustusmaksete
kohta

Muu kahjukindlustuse katastroofirisk

C1130

Kahjukindlustuse muu
Kahjukindlustuse muu
katastroofiriski kapitali Riskimaandamise hinnanguline katastroofiriski kapitali
nõue enne riskide
kogumõju
nõue pärast riskide
maandamist
maandamist
C1140

C1150

C1160

▼M1
Kohustuste rühmade vahelise riskide hajutamise mõju

R3260

Kokku pärast riskide hajutamist

R3270

▼B
Surm õnnetusjuhtumi tõttu

Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

R3300

Belgia Kuningriik

R3310

Bulgaaria Vabariik

R3320

Horvaatia Vabariik

R3330

Küprose Vabariik

R3340

Tšehhi Vabariik

R3350

Taani Kuningriik

R3360

Eesti Vabariik

R3370

Töövõimetus, mis kestab 10 aastat

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate
hüvitiste
koguväärtus

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate hüvitiste
koguväärtus

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate hüvitiste
koguväärtus

C1170

C1180

C1190

C1200

C1210

C1220

(järgneb)
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Austria Vabariik

Püsiv töövõimetus

▼B
Surm õnnetusjuhtumi tõttu

Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

R3380

Prantsuse Vabariik; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

R3390

Kreeka Vabariik

R3400

Saksamaa Liitvabariik

R3410

Ungari Vabariik

R3420

Islandi Vabariik

R3430

Iirimaa

R3440

Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

R3450

Läti Vabariik

R3460

Leedu Vabariik

R3470

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R3480

Malta Vabariik

R3490

Madalmaade Kuningriik

R3500

Norra Kuningriik

R3510

Töövõimetus, mis kestab 10 aastat

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate
hüvitiste
koguväärtus

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate hüvitiste
koguväärtus

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate hüvitiste
koguväärtus

C1170

C1180

C1190

C1200

C1210

C1220

(järgneb)
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Soome Vabariik

Püsiv töövõimetus

▼B
Surm õnnetusjuhtumi tõttu

Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

R3520

Portugali Vabariik

R3530

Rumeenia

R3540

Slovaki Vabariik

R3550

Sloveenia Vabariik

R3560

Hispaania Kuningriik

R3570

Rootsi Kuningriik

R3580

Šveitsi Konföderatsioon

R3590

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R3600

Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku enne
riskide hajutamist

R3610

Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

R3620

Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku pärast
riskide hajutamist

R3630

Töövõimetus, mis kestab 10 aastat

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate
hüvitiste
koguväärtus

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate hüvitiste
koguväärtus

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate hüvitiste
koguväärtus

C1170

C1180

C1190

C1200

C1210

C1220

(järgneb)
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Poola Vabariik

Püsiv töövõimetus

▼B
Töövõimetus, mis kestab 12
kuud

Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

R3300

Belgia Kuningriik

R3310

Bulgaaria Vabariik

R3320

Horvaatia Vabariik

R3330

Küprose Vabariik

R3340

Tšehhi Vabariik

R3350

Taani Kuningriik

R3360

Eesti Vabariik

R3370

Soome Vabariik

R3380

Prantsuse Vabariik; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

R3390

Kreeka Vabariik

R3400

Saksamaa Liitvabariik

R3410

Ungari Vabariik

R3420

Islandi Vabariik

R3430

Iirimaa

R3440

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate
hüvitiste
koguväärtus

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate hüvitiste
koguväärtus

Katastroofi
riski kapitali
nõue enne
riskimaandam
ist

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

C1280

(järgneb)
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Austria Vabariik

Ravi

▼B
Töövõimetus, mis kestab 12
kuud

Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

R3450

Läti Vabariik

R3460

Leedu Vabariik

R3470

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R3480

Malta Vabariik

R3490

Madalmaade Kuningriik

R3500

Norra Kuningriik

R3510

Poola Vabariik

R3520

Portugali Vabariik

R3530

Rumeenia

R3540

Slovaki Vabariik

R3550

Sloveenia Vabariik

R3560

Hispaania Kuningriik

R3570

Rootsi Kuningriik

R3580

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate
hüvitiste
koguväärtus

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate hüvitiste
koguväärtus

Katastroofi
riski kapitali
nõue enne
riskimaandam
ist

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

C1280

(järgneb)
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Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

Ravi

▼B
Töövõimetus, mis kestab 12
kuud

Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

Šveitsi Konföderatsioon

R3590

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R3600

Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku enne
riskide hajutamist

R3610

Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

R3620

Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku pärast
riskide hajutamist

R3630

Ravi

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate
hüvitiste
koguväärtus

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate hüvitiste
koguväärtus

Katastroofi
riski kapitali
nõue enne
riskimaandam
ist

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

Austria Vabariik

R3300

Belgia Kuningriik

R3310

Bulgaaria Vabariik

R3320

Horvaatia Vabariik

R3330

Küprose Vabariik

R3340

C1280

(järgneb)

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C1290

C1300

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 383

Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

▼B
Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

R3350

Taani Kuningriik

R3360

Eesti Vabariik

R3370

Soome Vabariik

R3380

Prantsuse Vabariik; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

R3390

Kreeka Vabariik

R3400

Saksamaa Liitvabariik

R3410

Ungari Vabariik

R3420

Islandi Vabariik

R3430

Iirimaa

R3440

Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

R3450

Läti Vabariik

R3460

Leedu Vabariik

R3470

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R3480

Malta Vabariik

R3490

Madalmaade Kuningriik

R3500

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C1290

C1300
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Tšehhi Vabariik

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

▼B
Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

R3510

Poola Vabariik

R3520

Portugali Vabariik

R3530

Rumeenia

R3540

Slovaki Vabariik

R3550

Sloveenia Vabariik

R3560

Hispaania Kuningriik

R3570

Rootsi Kuningriik

R3580

Šveitsi Konföderatsioon

R3590

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R3600

Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku enne riskide hajutamist

R3610

Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

R3620

Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku pärast riskide hajutamist

R3630

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C1290

C1300
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Norra Kuningriik

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

▼B
Suurim õnnetus
juhtumi riski
kontsentratsioon

Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi
kontsentratsioonirisk

C1310

R3700

Belgia Kuningriik

R3710

Bulgaaria Vabariik

R3720

Horvaatia Vabariik

R3730

Küprose Vabariik

R3740

Tšehhi Vabariik

R3750

Taani Kuningriik

R3760

Eesti Vabariik

R3770

Soome Vabariik

R3780

Prantsuse Vabariik;

R3790

Kreeka Vabariik

R3800

Saksamaa Liitvabariik

R3810

Ungari Vabariik

R3820

Islandi Vabariik

R3830

Iirimaa

R3840

Keskmine
kindlustussumma

Keskmine
kindlustussumma

Keskmine
kindlustussumma

Keskmine
kindlustussumma

C1320

C1330

C1340

C1350

Ravi
Keskmine
(järgneb)
kindlustussumma
C1360
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Austria Vabariik

Töövõimetus, mis Töövõimetus, mis
Surm õnnetusjuh
Püsiv töövõimetus
kestab 10 aastat
kestab 12 kuud
tumi tõttu

▼B
Suurim õnnetus
juhtumi riski
kontsentratsioon

Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi
kontsentratsioonirisk

C1310

R3850

Läti Vabariik

R3860

Leedu Vabariik

R3870

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R3880

Malta Vabariik

R3890

Madalmaade Kuningriik

R3900

Norra Kuningriik

R3910

Poola Vabariik

R3920

Portugali Vabariik

R3930

Rumeenia

R3940

Slovaki Vabariik

R3950

Sloveenia Vabariik

R3960

Hispaania Kuningriik

R3970

Rootsi Kuningriik

R3980

Šveitsi Konföderatsioon

R3990

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R4000

Keskmine
kindlustussumma

Keskmine
kindlustussumma

Keskmine
kindlustussumma

Keskmine
kindlustussumma

C1320

C1330

C1340

C1350

Ravi
Keskmine
(järgneb)
kindlustussumma
C1360
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Itaalia Vabariik;

Töövõimetus, mis Töövõimetus, mis
Surm õnnetusjuh
Püsiv töövõimetus
kestab 10 aastat
kestab 12 kuud
tumi tõttu

▼B
Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

R3700

Belgia Kuningriik

R3710

Bulgaaria Vabariik

R3720

Horvaatia Vabariik

R3730

Küprose Vabariik

R3740

Tšehhi Vabariik

R3750

Taani Kuningriik

R3760

Eesti Vabariik

R3770

Soome Vabariik

R3780

Prantsuse Vabariik;

R3790

Kreeka Vabariik

R3800

Saksamaa Liitvabariik

R3810

Ungari Vabariik

R3820

Islandi Vabariik

R3830

Iirimaa

R3840

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitali
nõue pärast
riskimaandamist

C1370

C1380

C1390

C1400
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Austria Vabariik

Katastroofiriski kapitali
nõue enne
riskimaandamist

▼B
Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

R3850

Läti Vabariik

R3860

Leedu Vabariik

R3870

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R3880

Malta Vabariik

R3890

Madalmaade Kuningriik

R3900

Norra Kuningriik

R3910

Poola Vabariik

R3920

Portugali Vabariik

R3930

Rumeenia

R3940

Slovaki Vabariik

R3950

Sloveenia Vabariik

R3960

Hispaania Kuningriik

R3970

Rootsi Kuningriik

R3980

Šveitsi Konföderatsioon

R3990

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R4000

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitali
nõue pärast
riskimaandamist

C1370

C1380

C1390

C1400
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Itaalia Vabariik;

Katastroofiriski kapitali
nõue enne
riskimaandamist

▼B
Töövõimetus,
Surm õnnetus
Püsiv
Töövõimetus, mis kestab
mis kestab 12
Suurim õnne juhtumi tõttu
töövõimetus
10 aastat
kuud
tusjuhtumi
riski
kontsentratsio
Keskmine
Keskmine
Keskmine
Keskmine
on
kindlustussum kindlustussum
kindlustussum
kindlustussumma
ma
ma
ma

Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi
kontsentratsioonirisk

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

Ravi

Keskmine
kindlustussumma

(järgneb)

C1360

Õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul arvesse
võetavad muud riigid
C1410
1. riik

R4010

…

Õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul arvesse võetavad muud
riigid
C1410
1. riik
…

R4010

Katastroofiriski kapitali
nõue enne
riskimaandamist

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitali
nõue pärast
riskimaandamist

C1370

C1380

C1390

C1400
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Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

▼B
Töövõimetus,
Surm õnnetus
Püsiv
Töövõimetus, mis kestab
mis kestab 12
Suurim õnne juhtumi tõttu
töövõimetus
10 aastat
kuud
tusjuhtumi
riski
kontsentratsio
Keskmine
Keskmine
Keskmine
Keskmine
on
kindlustussum kindlustussum
kindlustussum
kindlustussumma
ma
ma
ma

Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi
kontsentratsioonirisk

C1310

Kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski
puhul kokku enne riskide hajutamist

R4020

Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

R4030

Kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski
puhul kokku pärast riskide hajutamist

R4040

Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

R4020

Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

R4030

Kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku pärast
riskide hajutamist

R4040

C1330

C1340

C1350

Keskmine
kindlustussumma

(järgneb)

C1360

Katastroofiriski kapitali
nõue enne
riskimaandamist

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitali
nõue pärast
riskimaandamist

C1370

C1380

C1390

C1400
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Kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku enne
riskide hajutamist

C1320

Ravi

▼B
Ravikulu

Sissetuleku kaotus

Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

R4100

Belgia Kuningriik

R4110

Bulgaaria Vabariik

R4120

Horvaatia Vabariik

R4130

Küprose Vabariik

R4140

Tšehhi Vabariik

R4150

Taani Kuningriik

R4160

Eesti Vabariik

R4170

Soome Vabariik

R4180

Prantsuse Vabariik;

R4190

Kreeka Vabariik

R4200

Saksamaa Liitvabariik

R4210

Ungari Vabariik

R4220

Islandi Vabariik

R4230

Iirimaa

R4240

Pandeemiariski
positsioon kokku

Kindlustatud
isikute arv

C1420

C1430

C1440

Kindlustatud
Ühiku sissenõud
isiku kohta maks Haiglaravi kasu
miskulu meditsii
(järgneb)
tava hüvitise
tavate kindlus
nitöötaja kasuta
summa haiglaravi tatud isikute määr
mise korral
korral
C1450

C1460

C1470
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Austria Vabariik

Kindlustatud
isikute arv

▼B
Ravikulu

Sissetuleku kaotus

Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

R4250

Läti Vabariik

R4260

Leedu Vabariik

R4270

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R4280

Malta Vabariik

R4290

Madalmaade Kuningriik

R4300

Norra Kuningriik

R4310

Poola Vabariik

R4320

Portugali Vabariik

R4330

Rumeenia

R4340

Slovaki Vabariik

R4350

Sloveenia Vabariik

R4360

Hispaania Kuningriik

R4370

Rootsi Kuningriik

R4380

Šveitsi Konföderatsioon

R4390

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R4400

Pandeemiariski
positsioon kokku

Kindlustatud
isikute arv

C1420

C1430

C1440

Kindlustatud
Ühiku sissenõud
isiku kohta maks Haiglaravi kasu
miskulu meditsii
(järgneb)
tava hüvitise
tavate kindlus
nitöötaja kasuta
summa haiglaravi tatud isikute määr
mise korral
korral
C1450

C1460

C1470
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Itaalia Vabariik;

Kindlustatud
isikute arv

▼B
Ravikulu
Meditsiinitöö
tajat kasuta
vate kindlus
tatud isikute
määr

Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

C1480

R4100

Belgia Kuningriik

R4110

Bulgaaria Vabariik

R4120

Horvaatia Vabariik

R4130

Küprose Vabariik

R4140

Tšehhi Vabariik

R4150

Taani Kuningriik

R4160

Eesti Vabariik

R4170

Soome Vabariik

R4180

Prantsuse Vabariik;

R4190

Kreeka Vabariik

R4200

Saksamaa Liitvabariik

R4210

Ungari Vabariik

R4220

Islandi Vabariik

R4230

Iirimaa

R4240

C1490

C1500

C1510

C1520

Katastroofi
Kindlustuskaitse taasta
riski kapita
misega seotud hinnan
linõue pärast
gulised
riskimaanda
kindlustusmaksed
mist

C1530

C1540
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Austria Vabariik

Ühiku sisse
Katastroofiriski kapitali Riskimaanda
Ametlikku
nõudmiskulu
nõue enne
mise hinnan
arstiabi mitte
ametliku
riskimaandamist
guline mõju
kasutavate
arstiabi mitte
kindlustatud
kasutamise
isikute määr
korral

▼B
Ravikulu
Meditsiinitöö
tajat kasuta
vate kindlus
tatud isikute
määr

Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

C1480

R4250

Läti Vabariik

R4260

Leedu Vabariik

R4270

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R4280

Malta Vabariik

R4290

Madalmaade Kuningriik

R4300

Norra Kuningriik

R4310

Poola Vabariik

R4320

Portugali Vabariik

R4330

Rumeenia

R4340

Slovaki Vabariik

R4350

Sloveenia Vabariik

R4360

Hispaania Kuningriik

R4370

Rootsi Kuningriik

R4380

Šveitsi Konföderatsioon

R4390

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R4400

C1490

C1500

C1510

C1520

Katastroofi
Kindlustuskaitse taasta
riski kapita
misega seotud hinnan
linõue pärast
gulised
riskimaanda
kindlustusmaksed
mist

C1530

C1540
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Itaalia Vabariik;

Ühiku sisse
Katastroofiriski kapitali Riskimaanda
Ametlikku
nõudmiskulu
nõue enne
mise hinnan
arstiabi mitte
ametliku
riskimaandamist
guline mõju
kasutavate
arstiabi mitte
kindlustatud
kasutamise
isikute määr
korral

▼B
Sissetuleku kaotus

Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

Ravikulu

Kindlustatud
isikute arv

Pandeemiaris
kipositsioon
kokku

Kindlustatud
isikute arv

Kindlustatud isiku kohta
makstava hüvitise
summa haiglaravi korral

Haiglaravi
kasutavate
kindlustatud
isikute määr

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

Ühiku sissenõudmiskulu
meditsiinitöötaja kasuta (järgneb)
mise korral
C1470

Pandeemiariski puhul arvesse võetavad muud riigid
C1550
1. riik

R4410

…

R4420

Ravikulu

Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

Meditsiinitöö
tajat kasuta
vate kindlus
tatud isikute
määr
C1480

Pandeemiariski puhul arvesse võetavad muud riigid
C1550

Ühiku sisse
Katastroofiriski kapitali Riskimaanda
Ametlikku
nõudmiskulu
nõue enne
mise hinnan
arstiabi mitte
ametliku
riskimaandamist
guline mõju
kasutavate
arstiabi mitte
kindlustatud
kasutamise
isikute määr
korral
C1490

C1500

C1510

C1520

Katastroofi
Kindlustuskaitse taasta
riski kapita
misega seotud hinnan
linõue pärast
gulised
riskimaanda
kindlustusmaksed
mist

C1530

C1540
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Kõik riigid pandeemia puhul kokku

▼B
Ravikulu
Meditsiinitöö
tajat kasuta
vate kindlus
tatud isikute
määr

Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

C1480

1. riik

Ühiku sisse
Katastroofiriski kapitali Riskimaanda
Ametlikku
nõudmiskulu
nõue enne
mise hinnan
arstiabi mitte
ametliku
riskimaandamist
guline mõju
kasutavate
arstiabi mitte
kindlustatud
kasutamise
isikute määr
korral
C1490

C1500

C1510

C1520

Katastroofi
Kindlustuskaitse taasta
riski kapita
misega seotud hinnan
linõue pärast
gulised
riskimaanda
kindlustusmaksed
mist

C1530

C1540

R4410

…

Kõik riigid pandeemia puhul kokku

R4420
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▼B
SR.27.01.01
Solventsuskapitalinõue – kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk

▼M1

__________

▼B
Eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell või kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

Z0020

Vahendite kogumi / portfelli number

Z0030

Solventsuskapitalinõue enne
Riskimaandamise kogumõju
riskimaandamist

Kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte

C0010

C0020

Solventsuskapitalinõue
pärast riskimaandamist
C0030

Kahjukindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte
R0010

Tormirisk

R0020

Maavärinarisk

R0030

Üleujutusrisk

R0040

Raherisk

R0050

Maalihkerisk

R0060

Katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

R0070

Varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk

R0080

Inimtekkelise katastroofi risk

R0090

Mootorsõiduki valdaja vastutus

R0100
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Looduskatastroofirisk

▼B
Solventsuskapitalinõue enne
Riskimaandamise kogumõju
riskimaandamist

Kahju- ja tervisekindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte

C0010

R0110

Lennundusrisk

R0120

Tulerisk

R0130

Vastutuskindlustuse risk

R0140

Krediidi- ja garantiirisk

R0150

Katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

R0160

Muu kahjukindlustuse katastroofirisk

R0170

Katastroofi liikide vaheline riskide hajutamine

R0180

Kogu kahjukindlustuse katastroofirisk ilma riskide hajutamiseta

R0190

Alammoodulite vaheline riskide hajutamine

R0200

Kogu kahjukindlustuse katastroofirisk koos riskide hajutamisega

R0210

Tervisekindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte
Tervisekindlustuse katastroofirisk

R0300

Kindlustuslepingute massiline katkemine

R0310

Õnnetusjuhtumite kontsentratsioon

R0320

Pandeemia

R0330

Alammoodulite vaheline riskide hajutamine

R0340

C0030
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Merenduse risk

C0020

Solventsuskapitalinõue
pärast riskimaandamist

▼B
Hinnang teeni
tavate bruto
Riskipositsioon
kindlustus
maksete kohta

Looduskatastroofirisk – torm

C0040

R0400

Belgia Kuningriik

R0410

Tšehhi Vabariik

R0420

Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

R0430

Taani Kuningriik

R0440

Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique,
Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik;
Andorra Vürstiriik

R0450

Saksamaa Liitvabariik

R0460

Islandi Vabariik

R0470

Iirimaa

R0480

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R0490

Madalmaade Kuningriik

R0500

Norra Kuningriik

R0510

Poola Vabariik

R0520

Hispaania Kuningriik

R0530

Rootsi Kuningriik

R0540

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R0550

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Stsenaarium A
või B

C0060

C0070

C0080

Katastroofiriski kapitali
(järgneb)
nõue enne
riskimaandamist
C0090
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Austria Vabariik

C0050

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Hinnang teeni
tavate bruto
Riskipositsioon
kindlustus
maksete kohta

Looduskatastroofirisk – torm

C0040

R0560

Martinique

R0570

Saint-Martini ühendus

R0580

Réunion

R0590

►M1 Määratletud piirkonnad tormiriski puhul kokku
enne riskide hajutamist ◄

R0600

Põhja-Euroopa

R0610

Lääne-Euroopa

R0620

Ida-Euroopa

R0630

Lõuna-Euroopa

R0640

Kesk- ja Lääne-Aasia

R0650

Ida-Aasia

R0660

Lõuna- ja Kagu-Aasia

R0670

Okeaania

R0680

Põhja-Aafrika

R0690

Lõuna-Aafrika

R0700

Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

R0710

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Stsenaarium A
või B

C0060

C0070

C0080

Katastroofiriski kapitali
(järgneb)
nõue enne
riskimaandamist
C0090
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Guadeloupe

C0050

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Looduskatastroofirisk – torm

R0400

Belgia Kuningriik

R0410

Tšehhi Vabariik

R0420

Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

R0430

Taani Kuningriik

R0440

Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja
Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

R0450

Saksamaa Liitvabariik

R0460

Islandi Vabariik

R0470

Iirimaa

R0480

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R0490

Madalmaade Kuningriik

R0500

Norra Kuningriik

R0510

Poola Vabariik

R0520

Hispaania Kuningriik

R0530

Rootsi Kuningriik

R0540

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R0550

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0100

C0110

C0120
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Austria Vabariik

Riskimaandamise hinnanguline
mõju

▼B
Looduskatastroofirisk – torm

R0560

Martinique

R0570

Saint-Martini ühendus

R0580

Réunion

R0590

►M1 Määratletud piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist ◄

R0600

Põhja-Euroopa

R0610

Lääne-Euroopa

R0620

Ida-Euroopa

R0630

Lõuna-Euroopa

R0640

Kesk- ja Lääne-Aasia

R0650

Ida-Aasia

R0660

Lõuna- ja Kagu-Aasia

R0670

Okeaania

R0680

Põhja-Aafrika

R0690

Lõuna-Aafrika

R0700

Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

R0710

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0100

C0110

C0120
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Guadeloupe

Riskimaandamise hinnanguline
mõju

▼B
Hinnang teeni
tavate bruto
Riskipositsioon
kindlustus
maksete kohta

Looduskatastroofirisk – torm

C0040

R0720

Lõuna-Ameerika idaosa

R0730

Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

R0740

Ameerika Ühendriikide kirdeosa

R0750

Ameerika Ühendriikide kaguosa

R0760

Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

R0770

Ameerika Ühendriikide lääneosa

R0780

Muud piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide
hajutamist

R0790

Kõik piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide
hajutamist

R0800

Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

R0810

Tormiriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

R0820

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Stsenaarium A
või B

C0060

C0070

C0080

Katastroofiriski kapitali
(järgneb)
nõue enne
riskimaandamist
C0090
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Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

C0050

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Looduskatastroofirisk – torm

R0720

Lõuna-Ameerika idaosa

R0730

Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

R0740

Ameerika Ühendriikide kirdeosa

R0750

Ameerika Ühendriikide kaguosa

R0760

Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

R0770

Ameerika Ühendriikide lääneosa

R0780

Muud piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

R0790

Kõik piirkonnad tormiriski puhul kokku enne riskide hajutamist

R0800

Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

R0810

Tormiriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

R0820

Hinnang teeni
tavate bruto
Riskipositsioon
kindlustus
maksete kohta

Looduskatastroofirisk – maavärin

C0130

Austria Vabariik

R0830

Belgia Kuningriik

R0840

C0140

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0100

C0110

C0120

Täpsustatud
brutokahju

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Katastroofi
riski kapitali
nõue enne
riskimaandam
ist

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

C0150

C0160

C0170

C0180

(järgneb)
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Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

Riskimaandamise hinnanguline
mõju

▼B
Hinnang teeni
tavate bruto
Riskipositsioon
kindlustus
maksete kohta

Looduskatastroofirisk – maavärin

C0130

R0850

Horvaatia Vabariik

R0860

Küprose Vabariik

R0870

Tšehhi Vabariik

R0880

Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

R0890

Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique,
Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik;
Andorra Vürstiriik

R0900

Saksamaa Liitvabariik

R0910

Kreeka Vabariik

R0920

Ungari Vabariik

R0930

Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

R0940

Malta Vabariik

R0950

Portugali Vabariik

R0960

Rumeenia

R0970

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Katastroofi
riski kapitali
nõue enne
riskimaandam
ist

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

C0150

C0160

C0170

C0180

(järgneb)
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Bulgaaria Vabariik

C0140

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Hinnang teeni
tavate bruto
Riskipositsioon
kindlustus
maksete kohta

Looduskatastroofirisk – maavärin

C0130

R0980

Sloveenia Vabariik

R0990

Guadeloupe

R1000

Martinique

R1010

Saint-Martini ühendus

R1020

►M1 Määratletud piirkonnad maavärinariski puhul
kokku enne riskide hajutamist ◄

R1030

Põhja-Euroopa

R1040

Lääne-Euroopa

R1050

Ida-Euroopa

R1060

Lõuna-Euroopa

R1070

Kesk- ja Lääne-Aasia

R1080

Ida-Aasia

R1090

Lõuna- ja Kagu-Aasia

R1100

Okeaania

R1110

Põhja-Aafrika

R1120

Lõuna-Aafrika

R1130

Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

R1140

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Katastroofi
riski kapitali
nõue enne
riskimaandam
ist

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

C0150

C0160

C0170

C0180

(järgneb)
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Slovaki Vabariik

C0140

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Looduskatastroofirisk – maavärin

R0830

Belgia Kuningriik

R0840

Bulgaaria Vabariik

R0850

Horvaatia Vabariik

R0860

Küprose Vabariik

R0870

Tšehhi Vabariik

R0880

Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

R0890

Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik;
Andorra Vürstiriik

R0900

Saksamaa Liitvabariik

R0910

Kreeka Vabariik

R0920

Ungari Vabariik

R0930

Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

R0940

Malta Vabariik

R0950

Portugali Vabariik

R0960

Rumeenia

R0970

Slovaki Vabariik

R0980

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0190

C0200
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Austria Vabariik

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

▼B
Looduskatastroofirisk – maavärin

R0990

Guadeloupe

R1000

Martinique

R1010

Saint-Martini ühendus

R1020

►M1 Määratletud piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist ◄

R1030

Põhja-Euroopa

R1040

Lääne-Euroopa

R1050

Ida-Euroopa

R1060

Lõuna-Euroopa

R1070

Kesk- ja Lääne-Aasia

R1080

Ida-Aasia

R1090

Lõuna- ja Kagu-Aasia

R1100

Okeaania

R1110

Põhja-Aafrika

R1120

Lõuna-Aafrika

R1130

Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

R1140

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0190

C0200
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Sloveenia Vabariik

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

▼B
Hinnang teeni
tavate bruto
Riskipositsioon
kindlustus
maksete kohta

Looduskatastroofirisk – maavärin

C0130

R1150

Lõuna-Ameerika idaosa

R1160

Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

R1170

Ameerika Ühendriikide kirdeosa

R1180

Ameerika Ühendriikide kaguosa

R1190

Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

R1200

Ameerika Ühendriikide lääneosa

R1210

Muud piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne
riskide hajutamist

R1220

Kõik piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne
riskide hajutamist

R1230

Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

R1240

Maavärinariski puhul kokku pärast riskide hajutamist

R1250

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

C0150

C0160

Katastroofiriski kapitali Riskimaanda
nõue enne
mise hinnan (järgneb)
riskimaandamist
guline mõju
C0170

C0180
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Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

C0140

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Looduskatastroofirisk – maavärin

R1150

Lõuna-Ameerika idaosa

R1160

Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

R1170

Ameerika Ühendriikide kirdeosa

R1180

Ameerika Ühendriikide kaguosa

R1190

Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

R1200

Ameerika Ühendriikide lääneosa

R1210

Muud piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

R1220

Kõik piirkonnad maavärinariski puhul kokku enne riskide hajutamist

R1230

Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

R1240

Maavärinariski puhul kokku pärast riskide hajutamist

R1250

Hinnang teeni
tavate bruto
Riskipositsioon
kindlustus
maksete kohta

Looduskatastroofirisk – üleujutus

C0210

Austria Vabariik

R1260

Belgia Kuningriik

R1270

C0220

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0190

C0200

Täpsustatud
brutokahju

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Stsenaarium A
või B

C0230

C0240

C0250

Katastroofiriski kapitali
(järgneb)
nõue enne
riskimaandamist
C0260
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Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

▼B
Hinnang teeni
tavate bruto
Riskipositsioon
kindlustus
maksete kohta

Looduskatastroofirisk – üleujutus

C0210

R1280

Tšehhi Vabariik

R1290

Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

R1300

Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique,
Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik;
Andorra Vürstiriik

R1310

Saksamaa Liitvabariik

R1320

Ungari Vabariik

R1330

Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

R1340

Poola Vabariik

R1350

Rumeenia

R1360

Slovaki Vabariik

R1370

Sloveenia Vabariik

R1380

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R1390

►M1 Määratletud piirkonnad üleujutusriski puhul
kokku enne riskide hajutamist ◄

R1400

Põhja-Euroopa

R1410

Lääne-Euroopa

R1420

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Stsenaarium A
või B

C0230

C0240

C0250

Katastroofiriski kapitali
(järgneb)
nõue enne
riskimaandamist
C0260
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Bulgaaria Vabariik

C0220

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Hinnang teeni
tavate bruto
Riskipositsioon
kindlustus
maksete kohta

Looduskatastroofirisk – üleujutus

C0210

R1430

Lõuna-Euroopa

R1440

Kesk- ja Lääne-Aasia

R1450

Ida-Aasia

R1460

Lõuna- ja Kagu-Aasia

R1470

Okeaania

R1480

Põhja-Aafrika

R1490

Lõuna-Aafrika

R1500

Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

R1510

Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

R1520

Lõuna-Ameerika idaosa

R1530

Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

R1540

Ameerika Ühendriikide kirdeosa

R1550

Ameerika Ühendriikide kaguosa

R1560

Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

R1570

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Stsenaarium A
või B

C0230

C0240

C0250

Katastroofiriski kapitali
(järgneb)
nõue enne
riskimaandamist
C0260
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Ida-Euroopa

C0220

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Looduskatastroofirisk – üleujutus

R1260

Belgia Kuningriik

R1270

Bulgaaria Vabariik

R1280

Tšehhi Vabariik

R1290

Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

R1300

Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja
Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

R1310

Saksamaa Liitvabariik

R1320

Ungari Vabariik

R1330

Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

R1340

Poola Vabariik

R1350

Rumeenia

R1360

Slovaki Vabariik

R1370

Sloveenia Vabariik

R1380

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R1390

►M1
Määratletud
hajutamist ◄
Põhja-Euroopa

piirkonnad

üleujutusriski puhul

kokku

enne

riskide

R1400
R1410

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0270

C0280

C0290
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Austria Vabariik

Riskimaandamise hinnanguline
mõju

▼B
Looduskatastroofirisk – üleujutus

R1420

Ida-Euroopa

R1430

Lõuna-Euroopa

R1440

Kesk- ja Lääne-Aasia

R1450

Ida-Aasia

R1460

Lõuna- ja Kagu-Aasia

R1470

Okeaania

R1480

Põhja-Aafrika

R1490

Lõuna-Aafrika

R1500

Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

R1510

Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

R1520

Lõuna-Ameerika idaosa

R1530

Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

R1540

Ameerika Ühendriikide kirdeosa

R1550

Ameerika Ühendriikide kaguosa

R1560

Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

R1570

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0270

C0280

C0290
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Lääne-Euroopa

Riskimaandamise hinnanguline
mõju

▼B
Hinnang teeni
tavate bruto
Riskipositsioon
kindlustus
maksete kohta

Looduskatastroofirisk – üleujutus

C0210

Ameerika Ühendriikide lääneosa

R1580

Muud piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne
riskide hajutamist

R1590

Kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne
riskide hajutamist

R1600

Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

R1610

Üleujutusriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

R1620

C0220

Ameerika Ühendriikide lääneosa

R1580

Muud piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

R1590

Kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

R1600

Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

R1610

Üleujutusriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

R1620

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Stsenaarium A
või B

C0230

C0240

C0250

Katastroofiriski kapitali
(järgneb)
nõue enne
riskimaandamist
C0260

Riskimaandamise hinnanguline
mõju

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0270

C0280

C0290
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Looduskatastroofirisk – üleujutus

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Hinnang teeni
tavate bruto
Riskipositsioon
kindlustus
maksete kohta

Looduskatastroofirisk – rahe

C0300

R1630

Belgia Kuningriik

R1640

Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

R1650

Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique,
Saint-Martini ühendus ja Réunion]; Monaco Vürstiriik;
Andorra Vürstiriik

R1660

Saksamaa Liitvabariik

R1670

Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

R1680

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R1690

Madalmaade Kuningriik

R1700

Hispaania Kuningriik

R1710

►M1 Määratletud piirkonnad raheriski puhul kokku
enne riskide hajutamist ◄

R1720

Põhja-Euroopa

R1730

Lääne-Euroopa

R1740

Ida-Euroopa

R1750

Lõuna-Euroopa

R1760

Kesk- ja Lääne-Aasia

R1770

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Stsenaarium A
või B

C0320

C0330

C0340

Katastroofiriski kapitali
(järgneb)
nõue enne
riskimaandamist
C0350
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Austria Vabariik

C0310

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Hinnang teeni
tavate bruto
Riskipositsioon
kindlustus
maksete kohta

Looduskatastroofirisk – rahe

C0300

R1780

Lõuna- ja Kagu-Aasia

R1790

Okeaania

R1800

Põhja-Aafrika

R1810

Lõuna-Aafrika

R1820

Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

R1830

Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

R1840

Lõuna-Ameerika idaosa

R1850

Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

R1860

Ameerika Ühendriikide kirdeosa

R1870

Ameerika Ühendriikide kaguosa

R1880

Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

R1890

Ameerika Ühendriikide lääneosa

R1900

Kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne
riskide hajutamist

R1910

Kõik piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide
hajutamist

R1920

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Stsenaarium A
või B

C0320

C0330

C0340

Katastroofiriski kapitali
(järgneb)
nõue enne
riskimaandamist
C0350
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Ida-Aasia

C0310

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Hinnang teeni
tavate bruto
Riskipositsioon
kindlustus
maksete kohta

Looduskatastroofirisk – rahe

C0300

Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

R1930

Raheriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

R1940

C0310

Looduskatastroofirisk – rahe

R1630

Belgia Kuningriik

R1640

Šveitsi Konföderatsioon; Liechtensteini Vürstiriik

R1650

Prantsuse Vabariik [välja arvatud Guadeloupe, Martinique, Saint-Martini ühendus ja
Réunion]; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

R1660

Saksamaa Liitvabariik

R1670

Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

R1680

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R1690

Madalmaade Kuningriik

R1700

Hispaania Kuningriik

R1710

►M1 Määratletud piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist ◄

R1720

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

Stsenaarium A
või B

C0320

C0330

C0340

Katastroofiriski kapitali
(järgneb)
nõue enne
riskimaandamist
C0350

Riskimaandamise hinnanguline
mõju

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0360

C0370

C0380
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Austria Vabariik

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Looduskatastroofirisk – rahe

R1730

Lääne-Euroopa

R1740

Ida-Euroopa

R1750

Lõuna-Euroopa

R1760

Kesk- ja Lääne-Aasia

R1770

Ida-Aasia

R1780

Lõuna- ja Kagu-Aasia

R1790

Okeaania

R1800

Põhja-Aafrika

R1810

Lõuna-Aafrika

R1820

Põhja-Ameerika, välja arvatud Ameerika Ühendriigid

R1830

Kariibi piirkond ja Kesk-Ameerika

R1840

Lõuna-Ameerika idaosa

R1850

Lõuna-Ameerika põhja-, lõuna- ja lääneosa

R1860

Ameerika Ühendriikide kirdeosa

R1870

Ameerika Ühendriikide kaguosa

R1880

Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääs

R1890

Ameerika Ühendriikide lääneosa

R1900

Kõik piirkonnad üleujutusriski puhul kokku enne riskide hajutamist

R1910

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0360

C0370

C0380
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Põhja-Euroopa

Riskimaandamise hinnanguline
mõju

▼B
Looduskatastroofirisk – rahe

Kõik piirkonnad raheriski puhul kokku enne riskide hajutamist

R1920

Piirkondade vahelise riskide hajutamise mõju

R1930

Raheriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

R1940

Riskimaandamise hinnanguline
mõju

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0360

C0370

C0380

Hinnang teeni
tavate bruto
Riskipositsioon
kindlustus
maksete kohta

Looduskatastroofirisk – maalihe

C0390

R1950

Tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju

R1960

Maalihkeriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

R1970

Katastroofiriski riski
tegur enne
riskimaandamist

C0410

C0420

Looduskatastroofirisk – maalihe

Maalihkeriski puhul kokku enne riskide hajutamist

R1950

Tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju

R1960

Maalihkeriski puhul kokku pärast riskide hajutamist

R1970

Katastroofiriski kapitali Riskimaanda
nõue enne
mise hinnan
riskimaandamist
guline mõju
C0430

C0440

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0450

C0460
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Maalihkeriski puhul kokku enne riskide hajutamist

C0400

Täpsustatud
brutokahju

▼B
Katastroofi
Hinnang teeni
riski kapitali Riskimaanda
tavate kindlus
nõue enne
mise hinnan
tusmaksete
riskimaandam guline mõju
kohta
ist

Katastroofirisk – varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

C0470

Varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

C0490

C0500

C0510

R2000

Mootorsõiduki
Sõidukite arv, Sõidukite arv, valdaja vastu
liikluskahju
liikluskahju
tuskindlustuse
hüvitamise
hüvitamise
katastroofiriski
piirmäär
piirmäär 24
kapitalinõue
suurem kui 24 miljonit eurot
enne
miljonit eurot
või vähem
riskimaandam
ist

Inimtekkelise katastroofi risk – mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

C0520

Mootorsõiduki valdaja vastutus

C0480

Kindlustuskaitse taasta
Katastroofiriski kapitali
misega seotud hinnan
nõue pärast
gulised
riskimaandamist
kindlustusmaksed

C0530

C0540

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

C0550

Mootorsõiduki
valdaja vastu
Kindlustuskaitse taasta tuskindlustuse
misega seotud hinnan katastroofiriski
gulised
kapitalinõue
kindlustusmaksed
pärast
riskimaandam
ist
C0560

C0570

R2100
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▼B

Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: tankeri kokkupõrke
korral

Merendus: tankeri kokkupõrge

Merendus:
kere kindlus
tusega seotud
osa katastroo
firiski kapitali
nõudest
tankeri t puhul
enne
riskimaandam
ist

Merendus:
vastutuskind
lustusega
seotud osa
katastroofiriski
kapitalinõu
dest tankeri t
puhul enne
riskimaandam
ist

C0580

C0590

Merendus:
naftareostus
kindlustusega
Merendus: tankeri
seotud osa
kokkupõrkega seotud
katastroofiriski
katastroofiriski kapitali
kapitalinõu
nõue enne
dest tankeri t
riskimaandamist
puhul enne
riskimaandam
ist
C0600

C0610

Kindlustuskaitse taasta
misega seotud hinnan
(järgneb)
gulised
kindlustusmaksed

C0620

C0630

R2200

Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: tankeri kokkupõrke korral

R2200

Merendus: tankeri kokkupõr
kega seotud katastroofiriski
kapitalinõue pärast
riskimaandamist

Tankeri nimi

C0640

C0650
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Merendus: tankeri kokkupõrge

Riskimaanda
mise hinnan
guline mõju

▼B
Vastutuskind
lustuslepingu
test ja vastu
Vraki teisalda Saamata jääva
tuskindlustuse
Varakahju
Puuraugu lekkekohale
mise katas
tootmistulu
edasikindlus
Merendus: platvormi
katastroofiriski
korgi asetamise või selle
troofiriski
katastroofiriski
tuslepingutes
plahvatamisega seotud
ohutuks muutmise
kapitalinõue
kapitalinõue
kapitalinõue
tulenevate
katastroofiriski kapitali (järgneb)
enne
katastroofiriski kapitali
enne
kohustuste
enne
nõue enne
riskimaandam
nõue enne
riskimaandam riskimaandam
katastroofiriski
riskimaandamist
riskimaandamist
ist
ist
ist
kapitalinõue
enne
riskimaandam
ist

Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: platvormi plahvata
mise korral

C0660

Merendus: platvormi plahvatamine

C0670

C0680

C0690

C0700

C0710

R2300

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: platvormi plahvatamise korral

C0720

Merendus: platvormi plahvatamine

C0730

C0740

Platvormi nimi

C0750

R2300

Inimtekkelise katastroofi risk – merendus

Kokku enne riskide hajutamist

R2400

Sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju

R2410

Merendus: katastroofiriski
kapitalinõue enne
riskimaandamist

Riskimaandamise hinnanguline
kogumõju

Merendus: katastroofiriski
kapitalinõue pärast
riskimaandamist

C0760

C0770

C0780
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Kindlustuskaitse taasta Merendus: platvormi plahvata
misega seotud hinnan misega seotud katastroofiriski
gulised
kapitalinõue pärast
riskimaandamist
kindlustusmaksed

▼B
Inimtekkelise katastroofi risk – merendus

Merendus: katastroofiriski
kapitalinõue enne
riskimaandamist

Riskimaandamise hinnanguline
kogumõju

Merendus: katastroofiriski
kapitalinõue pärast
riskimaandamist

C0760

C0770

C0780

▼M1
Kokku pärast riskide hajutamist

R2420

▼B
Lennunduse
Õhusõiduki
vastutuskind
Lennunduse
kere kindlus
lustuse katas katastroofiriski
tuse katastroo
troofiriski
kapitalinõue
firiski kapitali
kapitalinõue
enne
nõue enne
enne
riskimaandam
riskimaandam
riskimaandam
ist
ist
ist

Inimtekkelise katastroofi risk – lennundus

C0790

Lennunduse katastroofiriski kapitalinõue (bruto)

C0810

C0820

C0830

C0840

R2500

R2600

Tulega seotud katas
troofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Tulega seotud katas
troofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C0850

C0860

C0870

C0880
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Inimtekkelise katastroofi risk – tuli

Tulerisk

C0800

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

Lennunduse
Kindlustuskaitse taasta katastroofiriski
misega seotud hinnan
kapitalinõue
gulised
pärast
kindlustusmaksed
riskimaandam
ist

▼B

Inimtekkelise katastroofi risk – vastutus

Erialane vastutus

R2700

Tööandja vastutus

R2710

Juhtide ja vastutavate isikute vastutus

R2720

Muu vastutus

R2730

Mitteproportsionaalne edasikindlustus

R2740

Kokku

R2750

Järgmise 12
kuu jooksul
teenitavad
kindlustusma
ksed

Kahjuhüvitise
ülemmäär

C0890

C0900

Kahjunõuete
arv

Vastutuskindlustuse
katastroofiriski kapitali
nõue enne
riskimaandamist

Riskimaanda
mise hinnan
guline mõju

C0910

C0920

C0930

C0940

C0950

C0960

Kokku enne riskide hajutamist

R2800

Riskigruppide vahelise riskide hajutamise mõju

R2810

▼M1
R2820

C0970

C0980
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Vastutuskindlustuse katastroo
Vastutuskindlustuse katastroo
Riskimaandamise hinnanguline
firiski kapitalinõue enne
firiski kapitalinõue pärast
kogumõju
riskimaandamist
riskimaandamist

Inimtekkelise katastroofi risk – vastutus

Kokku pärast riskide hajutamist

Vastutus
kindlustuse
Kindlustuskaitse taasta
katastroofi
misega seotud hinnan
riski kapita
gulised
linõue pärast
kindlustusmaksed
riskimaanda
mist

▼B
Krediidi- ja
Riskipositsioon
garantiikind
lustuse katas
(üksik
kindlustus- või Kahju osakaal
troofiriski
edasikindlustu stsenaariumi
kapitalinõue
enne riski
sandja või
järgi
kindlustusgru
maandamist –
pp)
ulatuslik
makseviivitus

Inimtekkelise katastroofi risk – krediidi- ja garantiikindlustus – ulatuslik
makseviivitus

C0990

Suurima riskipositsioon 1

R2900

Suurima riskipositsioon 2

R2910

Kokku

R2920

Kokku

R3000

Kindlustuskaitse taasta
misega seotud hinnan
gulised
kindlustusmaksed

C1020

C1030

C1040

C1000

C1010

Järgmise 12
kuu jooksul
teenitavad
kindlustusma
ksed

Krediidi- ja
garantiikind
lustuse katas
troofiriski
kapitalinõue
enne riski
maandamist –
krediidituru
kriisirisk

Riskimaanda
mise hinnan
guline mõju

C1050

C1060

C1070

Krediidi- ja garantii
Kindlustuskaitse taasta
kindlustuse katastroofi
misega seotud hinnan
riski kapitalinõue pärast
gulised
riskimaandamist –
kindlustusmaksed
krediidituru kriisirisk

C1080

C1090
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Inimtekkelise katastroofi risk – krediidi- ja garantiikindlustus – krediidituru kriisirisk

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

Krediidi- ja
garantiikind
lustuse katas
troofiriski
kapitalinõue
pärast riski
maandamist –
ulatuslik
makseviivitus

▼B
Krediidi- ja garantiikindlustuse
Krediidi- ja garantiikindlustuse
Riskimaandamise hinnanguline
katastroofiriski kapitalinõue
katastroofiriski kapitalinõue
kogumõju
enne riskimaandamist
pärast riskimaandamist

Inimtekkelise katastroofi risk – krediidi- ja garantiikindlustus

C1100

Kokku enne riskide hajutamist

R3100

Sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju

R3110

Kokku pärast riskide hajutamist

R3120

C1110

C1120

▼M1

▼B

C1130

MLT, v.a merendus ja lennundus

R3200

MLT mitteproportsionaalne edasikindlustus, v.a merendus ja lennundus

R3210

Muude finantskahjude kindlustus

R3220

Isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus, v.a üldine vastutus

R3230

Krediidi ja garantiide mitteproportsionaalne edasikindlustus

R3240

Kahjukindlustuse muu
Kahjukindlustuse muu
katastroofiriski kapitali Riskimaandamise hinnanguline katastroofiriski kapitali
kogumõju
nõue pärast riskide
nõue enne riskide
maandamist
maandamist
C1140

C1150

C1160
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Hinnang teenitavate
brutokindlustusmaksete
kohta

Muu kahjukindlustuse katastroofirisk

▼B
Hinnang teenitavate
brutokindlustusmaksete
kohta

Muu kahjukindlustuse katastroofirisk

C1130

Kokku enne riskide hajutamist

R3250

Kohustuste rühmade vahelise riskide hajutamise mõju

R3260

Kokku pärast riskide hajutamist

R3270

Kahjukindlustuse muu
Kahjukindlustuse muu
katastroofiriski kapitali Riskimaandamise hinnanguline katastroofiriski kapitali
nõue enne riskide
kogumõju
nõue pärast riskide
maandamist
maandamist
C1140

C1150

C1160

▼M1

▼B
Surm õnnetusjuhtumi tõttu

Austria Vabariik

R3300

Belgia Kuningriik

R3310

Bulgaaria Vabariik

R3320

Horvaatia Vabariik

R3330

Küprose Vabariik

R3340

Tšehhi Vabariik

R3350

Töövõimetus, mis kestab 10 aastat

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate
hüvitiste
koguväärtus

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate hüvitiste
koguväärtus

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate hüvitiste
koguväärtus

C1170

C1180

C1190

C1200

C1210

C1220

(järgneb)
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Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

Püsiv töövõimetus

▼B
Surm õnnetusjuhtumi tõttu

Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

R3360

Eesti Vabariik

R3370

Soome Vabariik

R3380

Prantsuse Vabariik; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

R3390

Kreeka Vabariik

R3400

Saksamaa Liitvabariik

R3410

Ungari Vabariik

R3420

Islandi Vabariik

R3430

Iirimaa

R3440

Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

R3450

Läti Vabariik

R3460

Leedu Vabariik

R3470

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R3480

Malta Vabariik

R3490

Töövõimetus, mis kestab 10 aastat

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate
hüvitiste
koguväärtus

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate hüvitiste
koguväärtus

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate hüvitiste
koguväärtus

C1170

C1180

C1190

C1200

C1210

C1220

(järgneb)
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Taani Kuningriik

Püsiv töövõimetus

▼B
Surm õnnetusjuhtumi tõttu

Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

R3500

Norra Kuningriik

R3510

Poola Vabariik

R3520

Portugali Vabariik

R3530

Rumeenia

R3540

Slovaki Vabariik

R3550

Sloveenia Vabariik

R3560

Hispaania Kuningriik

R3570

Rootsi Kuningriik

R3580

Šveitsi Konföderatsioon

R3590

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R3600

Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku enne
riskide hajutamist

R3610

Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

R3620

Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku pärast
riskide hajutamist

R3630

Töövõimetus, mis kestab 10 aastat

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate
hüvitiste
koguväärtus

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate hüvitiste
koguväärtus

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate hüvitiste
koguväärtus

C1170

C1180

C1190

C1200

C1210

C1220

(järgneb)
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Madalmaade Kuningriik

Püsiv töövõimetus

▼B
Töövõimetus, mis kestab 12
kuud

Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

R3300

Belgia Kuningriik

R3310

Bulgaaria Vabariik

R3320

Horvaatia Vabariik

R3330

Küprose Vabariik

R3340

Tšehhi Vabariik

R3350

Taani Kuningriik

R3360

Eesti Vabariik

R3370

Soome Vabariik

R3380

Prantsuse Vabariik; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

R3390

Kreeka Vabariik

R3400

Saksamaa Liitvabariik

R3410

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate
hüvitiste
koguväärtus

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate hüvitiste
koguväärtus

Katastroofi
riski kapitali
nõue enne
riskimaandam
ist

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

C1280

(järgneb)
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Austria Vabariik

Ravi

▼B
Töövõimetus, mis kestab 12
kuud

Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

R3420

Islandi Vabariik

R3430

Iirimaa

R3440

Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

R3450

Läti Vabariik

R3460

Leedu Vabariik

R3470

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R3480

Malta Vabariik

R3490

Madalmaade Kuningriik

R3500

Norra Kuningriik

R3510

Poola Vabariik

R3520

Portugali Vabariik

R3530

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate
hüvitiste
koguväärtus

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate hüvitiste
koguväärtus

Katastroofi
riski kapitali
nõue enne
riskimaandam
ist

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

C1280

(järgneb)
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Ungari Vabariik

Ravi

▼B
Töövõimetus, mis kestab 12
kuud

Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

R3540

Slovaki Vabariik

R3550

Sloveenia Vabariik

R3560

Hispaania Kuningriik

R3570

Rootsi Kuningriik

R3580

Šveitsi Konföderatsioon

R3590

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R3600

Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku enne
riskide hajutamist

R3610

Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

R3620

Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku pärast
riskide hajutamist

R3630

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate
hüvitiste
koguväärtus

Kindlustusvõt
jate arv

Makstavate hüvitiste
koguväärtus

Katastroofi
riski kapitali
nõue enne
riskimaandam
ist

C1230

C1240

C1250

C1260

C1270

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

C1280

(järgneb)
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Rumeenia

Ravi

▼B
Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

R3300

Belgia Kuningriik

R3310

Bulgaaria Vabariik

R3320

Horvaatia Vabariik

R3330

Küprose Vabariik

R3340

Tšehhi Vabariik

R3350

Taani Kuningriik

R3360

Eesti Vabariik

R3370

Soome Vabariik

R3380

Prantsuse Vabariik; Monaco Vürstiriik; Andorra Vürstiriik

R3390

Kreeka Vabariik

R3400

Saksamaa Liitvabariik

R3410

Ungari Vabariik

R3420

Islandi Vabariik

R3430

Iirimaa

R3440

Itaalia Vabariik; San Marino Vabariik; Vatikani Linnriik

R3450

Läti Vabariik

R3460

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C1290

C1300
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Austria Vabariik

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

▼B
Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

R3470

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R3480

Malta Vabariik

R3490

Madalmaade Kuningriik

R3500

Norra Kuningriik

R3510

Poola Vabariik

R3520

Portugali Vabariik

R3530

Rumeenia

R3540

Slovaki Vabariik

R3550

Sloveenia Vabariik

R3560

Hispaania Kuningriik

R3570

Rootsi Kuningriik

R3580

Šveitsi Konföderatsioon

R3590

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R3600

Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku enne riskide hajutamist

R3610

Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

R3620

Kõik riigid suurõnnetuste riski puhul kokku pärast riskide hajutamist

R3630

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

C1290

C1300
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Leedu Vabariik

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

▼B
Töövõimetus,
Surm õnnetus
Püsiv
Töövõimetus, mis kestab
mis kestab 12
Suurim õnne juhtumi tõttu
töövõimetus
10 aastat
kuud
tusjuhtumi
riski
kontsentratsio
Keskmine
Keskmine
Keskmine
Keskmine
on
kindlustussum kindlustussum
kindlustussum
kindlustussumma
ma
ma
ma

Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi
kontsentratsioonirisk

C1310

R3700

Belgia Kuningriik

R3710

Bulgaaria Vabariik

R3720

Horvaatia Vabariik

R3730

Küprose Vabariik

R3740

Tšehhi Vabariik

R3750

Taani Kuningriik

R3760

Eesti Vabariik

R3770

Soome Vabariik

R3780

Prantsuse Vabariik;

R3790

Kreeka Vabariik

R3800

Saksamaa Liitvabariik

R3810

Ungari Vabariik

R3820

Islandi Vabariik

R3830

Iirimaa

R3840

C1330

C1340

C1350

Keskmine
kindlustussumma

(järgneb)

C1360
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Austria Vabariik

C1320

Ravi

▼B
Töövõimetus,
Surm õnnetus
Püsiv
Töövõimetus, mis kestab
mis kestab 12
Suurim õnne juhtumi tõttu
töövõimetus
10 aastat
kuud
tusjuhtumi
riski
kontsentratsio
Keskmine
Keskmine
Keskmine
Keskmine
on
kindlustussum kindlustussum
kindlustussum
kindlustussumma
ma
ma
ma

Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi
kontsentratsioonirisk

C1310

R3850

Läti Vabariik

R3860

Leedu Vabariik

R3870

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R3880

Malta Vabariik

R3890

Madalmaade Kuningriik

R3900

Norra Kuningriik

R3910

Poola Vabariik

R3920

Portugali Vabariik

R3930

Rumeenia

R3940

Slovaki Vabariik

R3950

Sloveenia Vabariik

R3960

Hispaania Kuningriik

R3970

Rootsi Kuningriik

R3980

Šveitsi Konföderatsioon

R3990

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R4000

C1330

C1340

C1350

Keskmine
kindlustussumma

(järgneb)

C1360
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Itaalia Vabariik;

C1320

Ravi

▼B
Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

R3700

Belgia Kuningriik

R3710

Bulgaaria Vabariik

R3720

Horvaatia Vabariik

R3730

Küprose Vabariik

R3740

Tšehhi Vabariik

R3750

Taani Kuningriik

R3760

Eesti Vabariik

R3770

Soome Vabariik

R3780

Prantsuse Vabariik;

R3790

Kreeka Vabariik

R3800

Saksamaa Liitvabariik

R3810

Ungari Vabariik

R3820

Islandi Vabariik

R3830

Iirimaa

R3840

Itaalia Vabariik;

R3850

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitali
nõue pärast
riskimaandamist

C1370

C1380

C1390

C1400
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Austria Vabariik

Katastroofiriski kapitali
nõue enne
riskimaandamist

▼B
Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

R3860

Leedu Vabariik

R3870

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R3880

Malta Vabariik

R3890

Madalmaade Kuningriik

R3900

Norra Kuningriik

R3910

Poola Vabariik

R3920

Portugali Vabariik

R3930

Rumeenia

R3940

Slovaki Vabariik

R3950

Sloveenia Vabariik

R3960

Hispaania Kuningriik

R3970

Rootsi Kuningriik

R3980

Šveitsi Konföderatsioon

R3990

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R4000

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitali
nõue pärast
riskimaandamist

C1370

C1380

C1390

C1400
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Läti Vabariik

Katastroofiriski kapitali
nõue enne
riskimaandamist

▼B
Töövõimetus,
Surm õnnetus
Püsiv
Töövõimetus, mis kestab
mis kestab 12
Suurim õnne juhtumi tõttu
töövõimetus
10 aastat
kuud
tusjuhtumi
riski
kontsentratsio
Keskmine
Keskmine
Keskmine
Keskmine
on
kindlustussum kindlustussum
kindlustussum
kindlustussumma
ma
ma
ma

Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi
kontsentratsioonirisk

C1310

C1320

C1330

C1340

C1350

Ravi

Keskmine
kindlustussumma

(järgneb)

C1360

Õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul arvesse
võetavad muud riigid
C1410
1. riik

R4010

…

Õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul arvesse võetavad muud
riigid
C1410
1. riik
…

R4010

Katastroofiriski kapitali
nõue enne
riskimaandamist

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitali
nõue pärast
riskimaandamist

C1370

C1380

C1390

C1400
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Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

▼B
Töövõimetus,
Surm õnnetus
Püsiv
Töövõimetus, mis kestab
mis kestab 12
Suurim õnne juhtumi tõttu
töövõimetus
10 aastat
kuud
tusjuhtumi
riski
kontsentratsio
Keskmine
Keskmine
Keskmine
Keskmine
on
kindlustussum kindlustussum
kindlustussum
kindlustussumma
ma
ma
ma

Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi
kontsentratsioonirisk

C1310

Kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski
puhul kokku enne riskide hajutamist

R4020

Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

R4030

Kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski
puhul kokku pärast riskide hajutamist

R4040

Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

R4020

Riikide vahelise riskide hajutamise mõju

R4030

Kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku pärast
riskide hajutamist

R4040

C1330

C1340

C1350

Keskmine
kindlustussumma

(järgneb)

C1360

Katastroofiriski kapitali
nõue enne
riskimaandamist

Riskimaandamise
hinnanguline mõju

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Katastroofiriski kapitali
nõue pärast
riskimaandamist

C1370

C1380

C1390

C1400
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Kõik riigid õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul kokku enne
riskide hajutamist

C1320

Ravi

▼B
Ravikulu

Sissetuleku kaotus
Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

R4100

Belgia Kuningriik

R4110

Bulgaaria Vabariik

R4120

Horvaatia Vabariik

R4130

Küprose Vabariik

R4140

Tšehhi Vabariik

R4150

Taani Kuningriik

R4160

Eesti Vabariik

R4170

Soome Vabariik

R4180

Prantsuse Vabariik;

R4190

Kreeka Vabariik

R4200

Saksamaa Liitvabariik

R4210

Ungari Vabariik

R4220

Islandi Vabariik

R4230

Iirimaa

R4240

Itaalia Vabariik;

R4250

Pandeemiaris
kipositsioon
kokku

Kindlustatud
isikute arv

Kindlustatud isiku kohta
makstava hüvitise
summa haiglaravi korral

Haiglaravi
kasutavate
kindlustatud
isikute määr

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

Ühiku sissenõudmiskulu
meditsiinitöötaja kasuta (järgneb)
mise korral
C1470
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Austria Vabariik

Kindlustatud
isikute arv

▼B
Ravikulu

Sissetuleku kaotus
Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

R4260

Leedu Vabariik

R4270

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R4280

Malta Vabariik

R4290

Madalmaade Kuningriik

R4300

Norra Kuningriik

R4310

Poola Vabariik

R4320

Portugali Vabariik

R4330

Rumeenia

R4340

Slovaki Vabariik

R4350

Sloveenia Vabariik

R4360

Hispaania Kuningriik

R4370

Rootsi Kuningriik

R4380

Šveitsi Konföderatsioon

R4390

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R4400

Pandeemiaris
kipositsioon
kokku

Kindlustatud
isikute arv

Kindlustatud isiku kohta
makstava hüvitise
summa haiglaravi korral

Haiglaravi
kasutavate
kindlustatud
isikute määr

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

Ühiku sissenõudmiskulu
meditsiinitöötaja kasuta (järgneb)
mise korral
C1470
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Läti Vabariik

Kindlustatud
isikute arv

▼B
Ravikulu

Meditsiinitöö
tajat kasuta
vate kindlus
tatud isikute
määr

Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

C1480

R4100

Belgia Kuningriik

R4110

Bulgaaria Vabariik

R4120

Horvaatia Vabariik

R4130

Küprose Vabariik

R4140

Tšehhi Vabariik

R4150

Taani Kuningriik

R4160

Eesti Vabariik

R4170

Soome Vabariik

R4180

Prantsuse Vabariik;

R4190

Kreeka Vabariik

R4200

Saksamaa Liitvabariik

R4210

Ungari Vabariik

R4220

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540
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Austria Vabariik

Kindlustus
kaitse taasta
misega
Ühiku sisse
Katastroofiriski kapitali Riskimaanda
Katastroofiriski kapitali
Ametlikku
seotud
nõudmiskulu
nõue enne
mise hinnan
nõue pärast
arstiabi mitte
hinnangu
ametliku
riskimaandamist
guline mõju
riskimaandamist
kasutavate
lised
arstiabi mitte
kindlustatud
kindlustusm
kasutamise
isikute määr
aksed
korral

▼B
Ravikulu

Meditsiinitöö
tajat kasuta
vate kindlus
tatud isikute
määr

Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

C1480

R4230

Iirimaa

R4240

Itaalia Vabariik;

R4250

Läti Vabariik

R4260

Leedu Vabariik

R4270

Luksemburgi Suurhertsogiriik

R4280

Malta Vabariik

R4290

Madalmaade Kuningriik

R4300

Norra Kuningriik

R4310

Poola Vabariik

R4320

Portugali Vabariik

R4330

Rumeenia

R4340

Slovaki Vabariik

R4350

Sloveenia Vabariik

R4360

C1490

C1500

C1510

C1520

C1530

C1540
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Islandi Vabariik

Kindlustus
kaitse taasta
misega
Ühiku sisse
Katastroofiriski kapitali Riskimaanda
Katastroofiriski kapitali
Ametlikku
seotud
nõudmiskulu
nõue enne
mise hinnan
nõue pärast
arstiabi mitte
hinnangu
ametliku
riskimaandamist
guline mõju
riskimaandamist
kasutavate
lised
arstiabi mitte
kindlustatud
kindlustusm
kasutamise
isikute määr
aksed
korral

▼B
Ravikulu

Meditsiinitöö
tajat kasuta
vate kindlus
tatud isikute
määr

Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

C1480

Hispaania Kuningriik

R4370

Rootsi Kuningriik

R4380

Šveitsi Konföderatsioon

R4390

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

R4400

Kindlustus
kaitse taasta
misega
Ühiku sisse
Katastroofiriski kapitali Riskimaanda
Katastroofiriski kapitali
Ametlikku
seotud
nõudmiskulu
nõue enne
mise hinnan
nõue pärast
arstiabi mitte
hinnangu
ametliku
riskimaandamist
guline mõju
riskimaandamist
kasutavate
lised
arstiabi mitte
kindlustatud
kindlustusm
kasutamise
isikute määr
aksed
korral
C1490

C1500

Sissetuleku kaotus

Pandeemiariski puhul arvesse võetavad muud riigid
C1550
1. riik

R4410

…

Kõik riigid pandeemia puhul kokku

R4420

C1520

C1530

C1540

Ravikulu

Kindlustatud
isikute arv

Pandeemiaris
kipositsioon
kokku

Kindlustatud
isikute arv

Kindlustatud isiku kohta
makstava hüvitise
summa haiglaravi korral

Haiglaravi
kasutavate
kindlustatud
isikute määr

C1420

C1430

C1440

C1450

C1460

Ühiku sisse
nõudmiskulu
meditsiinitöö (järgneb)
taja kasuta
mise korral
C1470
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Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

C1510

▼B
Ravikulu
Meditsiinitöö
tajat kasuta
vate kindlus
tatud isikute
määr

Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

C1480

Ühiku sisse
Katastroofiriski kapitali Riskimaanda
Ametlikku
nõudmiskulu
nõue enne
mise hinnan
arstiabi mitte
ametliku
riskimaandamist
guline mõju
kasutavate
arstiabi mitte
kindlustatud
kasutamise
isikute määr
korral
C1490

C1500

C1510

C1520

Katastroofi
Kindlustuskaitse taasta
riski kapita
misega seotud hinnan
linõue pärast
gulised
riskimaanda
kindlustusmaksed
mist

C1530

C1540

Pandeemiariski puhul arvesse võetavad muud riigid
C1550
1. riik

R4410

…

Kõik riigid pandeemia puhul kokku

R4420
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▼B
S.28.01.01
Miinimumkapitalinõue – üksnes elukindlustus või selle edasikindlustus või üksnes kahjukindlustus või selle
edasikindlustus
Lineaarse valemi osa kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohus
tuste korral

C0010

MCRNL

R0010

Tervikuna arvu
tatud tehniliste
Netokindlustus
eraldiste ja parima
maksed (ilma
hinnangu neto
edasikindlustuseta)
summa (ilma
viimase 12 kuu
edasikindlustuseta/
jooksul
eriotstarbeliste
varakogumiteta)
C0020

Ravikulukindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0020

Sissetuleku kaotuse kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0030

Tööõnnetuse ja
edasikindlustus

R0040

Mootorsõiduki
edasikindlustus

kutsehaiguse
valdaja

kindlustus

ja

proportsionaalne

vastutuskindlustus

ja

proportsionaalne

R0050

Maismaasõidukite kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0060

Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus ja proportsionaalne
edasikindlustus

R0070

Tule- ja muu varakahju kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0080

Üldine vastutuskindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0090

Krediidi- ja garantiikindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0100

Õigusabikulude kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0110

Abistamisteenuste kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0120

Muude finantskahjude kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0130

Tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0140

Isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0150

Merenduse, lennunduse
edasikindlustus

R0160

ja

transpordi

mitteproportsionaalne

Varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0170

C0030
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▼B
Lineaarse valemi osa elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste
korral
C0040

MCRL

R0200

Tervikuna arvu
tatud tehniliste
Riskikapitali neto
eraldiste ja parima
summa kokku
hinnangu neto (ilma edasikindlus
summa (ilma
tuseta / eriotstarbe
edasikindlustuseta/
liste
eriotstarbeliste
varakogumiteta)
varakogumiteta)
C0050

Kasumiosalusega elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused –
tagatud hüvitised

R0210

Kasumiosalusega elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused –
tuleviku määramata hüvitised

R0220

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused

R0230

Elukindlustuslepingutest ja tervisekindlustuslepingutest ning nendega
seotud edasikindlustuslepingutest tulenevad muud kohustused

R0240

Kõigist elukindlustuslepingutest ning nendega seotud edasikindlustus
lepingutest tulenevate kohustuste riskikapital kokku

R0250

Miinimumkapitalinõude üldine arvutamine
C0070

Lineaarne miinimumkapitalinõue

R0300

Solventsuskapitalinõue

R0310

Miinimumkapitalinõude ülemmäär

R0320

Miinimumkapitalinõude alammäär

R0330

Kombineeritud miinimumkapitalinõue

R0340

Miinimumkapitalinõude
alammäär

R0350

absoluutne

C0070
Miinimumkapitalinõue

R0400

C0060

▼B
S.28.02.01
Miinimumkapitalinõue – nii elu- kui ka kahjukindlustustegevus
Kahjukindlustust Elukindlustustege
egevus
vus

Lineaarse valemi osa kahjukindlustuslepingutest ja
kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulene
vate kohustuste korral

MCR(NL,NL)

MCR(NL,L)

C0010

C0020

Kahjukindlustustegevus

Elukindlustustegevus

R0010

R0020

Sissetuleku kaotuse kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0030

Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0040

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0050

Maismaasõidukite kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0060

Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0070

Tule- ja muu varakahju kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0080

Üldine vastutuskindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0090

Krediidi- ja garantiikindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0100

Õigusabikulude kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0110

Abistamisteenuste kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0120

Netokindlustus
maksed (ilma
edasikindlustu
seta) viimase 12
kuu jooksul

C0030

C0040

Tervikuna arvu
tatud tehniliste
Netokindlustus
eraldiste ja parima
maksed (ilma
hinnangu neto
edasikindlustuseta)
summa (ilma edasi
viimase 12 kuu
kindlustuseta/eriots
jooksul
tarbeliste
varakogumiteta)
C0050

C0060
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Ravikulukindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

Tervikuna arvu
tatud tehniliste
eraldiste ja
parima hinnangu
netosumma (ilma
edasikindlustu
seta/eriotstarbe
liste
varakogumiteta)

▼B
Muude finantskahjude kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0130

Tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0140

Isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0150

Merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0160

Varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0170

Kahjukindlustust Elukindlustustege
egevus
vus

Lineaarse valemi osa elukindlustuslepingutest ja
elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate
kohustuste korral

MCR(L,NL)

MCR(L,L)

C0070

C0080

Kahjukindlustustegevus

Elukindlustustegevus

R0200

C0090

Kasumiosalusega elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused – tagatud hüvitised

R0210

Kasumiosalusega elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused – tuleviku määramata hüvitised

R0220

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused

R0230

Elukindlustuslepingutest ja tervisekindlustuslepingutest ning nendega seotud edasikindlustuslepingutest tule
nevad muud kohustused

R0240

Kõigist elukindlustuslepingutest ning nendega seotud edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste riski
kapital kokku

R0250

C0100

C0110

C0120
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Tervikuna arvu
Tervikuna arvu
tatud tehniliste
Riskikapitali
tatud tehniliste
eraldiste ja
Riskikapitali neto
netosumma kokku eraldiste ja parima
parima hinnangu
summa kokku (ilma
(ilma edasikind
hinnangu neto
netosumma (ilma
edasikindlustuseta /
lustuseta / eriots summa (ilma edasi
edasikindlustu
eriotstarbeliste
tarbeliste
kindlustuseta/eriots
seta/eriotstarbe
varakogumiteta)
varakogumiteta)
tarbeliste
liste
varakogumiteta)
varakogumiteta)

▼B
Miinimumkapitalinõude üldine arvutamine
C0130

Lineaarne miinimumkapitalinõue

R0300

Solventsuskapitalinõue

R0310

Miinimumkapitalinõude ülemmäär

R0320

Miinimumkapitalinõude alammäär

R0330

Kombineeritud miinimumkapitalinõue

R0340

Miinimumkapitalinõude absoluutne alammäär

R0350
C0130

Miinimumkapitalinõue

R0400
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▼B
Kahju- ja elukindlustuse tingliku miinimumkapitalinõude
arvutamine

Tinglik lineaarne miinimumkapitalinõue

R0500

Tinglik solventsuskapitalinõue ilma lisakapitalinõu
deta (aastane või värskeim arvutus)

R0510

Tingliku miinimumkapitalinõude ülemmäär

R0520

Tingliku miinimumkapitalinõude alammäär

R0530

Tinglik kombineeritud miinimumkapitalinõue

R0540

Tingliku miinimumkapitalinõude absoluutne alammäär

R0550

Tinglik miinimumkapitalinõue

R0560

Kahjukindlustustegevus

Elukindlustustegevus

C0140

C0150
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▼B
S.29.01.01
Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

Põhiomavahendid
enne
muudes
finantssektori
üksustes olevate osaluste mahaarvamist vastavalt
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 68
Lihtaktsiakapital (sh omaaktsiad)

R0010

Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss

R0020

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate
algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne
põhiomavahendite kirje

R0030

Vastastikuse
instrumendid

R0040

kindlustusandja

liikme

allutatud

Vahendite ülejääk

R0050

Eelisaktsiad

R0060

Eelisaktsiatega seotud ülekurss

R0070

Korrigeerimisreserv enne osaluste mahaarvamist

R0080

Allutatud kohustised

R0090

Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade
netoväärtusega

R0100

Muud eespool nimetamata omavahendite kirjed, mida
järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena

R0110

Põhiomavahendite kirjete kogusumma (enne kohan
damisi) variatsioon

R0120

Korrigeerimisreservi osade variatsioon – omavahen
dite all kajastatud kirjed
Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi (põhio
mavahendite variatsioon, mis on seletatav variatsioo
nianalüüsi vormide abil)

R0130

Omaaktsiad

R0140

Prognoositavad dividendid, väljamaksed ja maksud

R0150

Muud põhiomavahendite kirjed

R0160

Eraldatud vahendite kogumite ja kattuvuse kohanda
mise portfellide tõttu piiratud omavahendite kirjed

R0170

Korrigeerimisreservi variatsioon kokku

R0180

Aasta N

Aasta N-1

Variatsioon

C0010

C0020

C0030
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▼B
Aasta N

Selle summa variatsiooni kokkuvõtlik analüüs, mille
võrra varad ületavad kohustisi
Investeeringute ja finantskohustistega seotud variatsioon

R0190

►M1 Neto tehniliste eraldistega seotud variatsioon ◄

R0200

Kapitalipõhiomavahendite kirjete ja muude aktseptee
ritud kirjete variatsioon

R0210

Edasilükkunud tulumaksupositsiooni variatsioon

R0220

Aruandeperioodi tulumaks

R0230

Dividendide väljamaksed

R0240

Selle summa muud variatsioonid, mille võrra varad
ületavad kohustisi

R0250

Aasta N-1

Variatsioon

▼B
S.29.02.01
Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi – seletatav investeeringute ja finantskohustistega
Nende muutuste, mis mõjutavad summat, mille võrra varad ületavad kohustisi, analüüs

millest väärtuse muutused, mis mõjutavad summat, mille võrra varad ületavad kohustisi

C0010

Investeeringute väärtuse muutumine

R0010

Omaaktsiate väärtuse muutumine

R0020

Finantskohustiste ja allutatud kohustiste väärtuse muutumine

R0030

millest investeerimistulud ja -kulud, mis mõjutavad summat, mille võrra varad ületavad kohustisi
Investeerimistulud

R0040

Investeeringutega seotud kulud, sealhulgas allutatud kohustiste ja finantskohustiste intressikulu

R0050

Selle summa variatsioon, mille võrra varad ületavad kohustisi ja mis on seletatav investeeringute ja finantskohustiste juhtimisega

R0060

Investeerimistulude koostis
R0070

Intressid

R0080

Renditulu

R0090

Muud tulud

R0100
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Dividendid
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▼B
S.29.03.01
Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi – seletatav tehniliste eraldistega

Millest parima hinnangu variatsioon – analüüs kindlustusaasta
kaupa, kui see on asjakohane

Esmane parim hinnang
Erakorralised asjaolud, mis
hinnangu korrigeerimise

ELUKINDLUSTUS

KAHJUKINDLUS
TUS

Koos
edasikindlustusega

Koos
edasikindlustusega

C0010

C0020

ELUKINDLUSTUS

KAHJUKINDLUS
TUS

R0010
põhjustavad

esmase

parima

R0020

Muutused näitajates

R0030

Välisvaluuta variatsioon

R0040

Parim hinnang perioodi jooksul võetud riskidele

R0050

Parima hinnangu variatsioon seoses diskontomäära kõrvaldami
sega – enne perioodi võetud riskid

R0060

Parima hinnangu variatsioon seoses aasta N prognoositud sisse
tulevate ja väljaminevate rahavoogudega – enne perioodi
võetud riskid

R0070

Parima hinnangu variatsioon seoses kogemusega – enne
perioodi võetud riskid

R0080

Parima hinnangu variatsioon seoses muutustega mittemajandus
likes eeldustes – enne perioodi võetud riskid

R0090

Parima hinnangu variatsioon seoses muutustega majanduskesk
konnas – enne perioodi võetud riskid

R0100

Muud, mujal selgitamata muutused

R0110

Bilansipäeva seisuga arvutatud parim hinnang

R0120

Edasikindlustusle Edasikindlustusle
pingutest tulenevad pingutest tulenevad
sissenõutavad
sissenõutavad
summad
summad
C0030

Esmane parim hinnang

R0130

Bilansipäeva seisuga arvutatud parim hinnang

R0140

C0040
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▼B
Millest parima hinnangu variatsioon – analüüs õnnetusjuhtumi aasta kaupa, kui see on asjakohane

Esmane parim hinnang
põhjustavad

esmase

parima

Koos
edasikindlustusega

Koos
edasikindlustusega

C0050

C0060

ELUKINDLUSTUS

KAHJUKINDLUS
TUS

R0160

Muutused näitajates

R0170

Välisvaluuta variatsioon

R0180

lõppu

KAHJUKINDLUS
TUS

R0150

Erakorralised asjaolud, mis
hinnangu korrigeerimise

Pärast perioodi
variatsioon

ELUKINDLUSTUS

kaetud

riskide parima hinnangu

R0190

Perioodi jooksul kaetud riskide parima hinnangu variatsioon

R0200

Parima hinnangu variatsioon seoses diskontomäära kõrvaldami
sega – enne perioodi kaetud riskid

R0210

Parima hinnangu variatsioon seoses aasta N prognoositud sisse
tulevate ja väljaminevate rahavoogudega – enne perioodi
kaetud riskid

R0220

Parima hinnangu variatsioon seoses kogemusega ja muud
allikad– enne perioodi kaetud riskid

R0230

Parima hinnangu variatsioon seoses muutustega mittemajandus
likes eeldustes – enne perioodi kaetud riskid

R0240

Parima hinnangu variatsioon seoses muutustega majanduskesk
konnas – enne perioodi kaetud riskid

R0250

Muud, mujal selgitamata muutused

R0260

Bilansipäeva seisuga arvutatud parim hinnang

R0270

Edasikindlustusle Edasikindlustusle
pingutest tulenevad pingutest tulenevad
sissenõutavad
sissenõutavad
summad
summad
C0070

Esmane parim hinnang

R0280

Bilansipäeva seisuga arvutatud parim hinnang

R0290

C0080
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▼B
Millest investeerimisriskiga elukindlustuslepingute hindamisega seotud tehniliste eraldiste kohandused, millel on
teoreetiliselt neutraliseeriv mõju varadele, mis ületavad kohustisi

ELUKINDLUST
US
C0090

Variatsioon investeerimisriskiga elukindlustuslepingutesse investeerimise puhul

R0300

Tehnilisi eraldisi mõjutavad tehnilised vood

ELUKINDLUST KAHJUKINDLU
US
STUS
C0100

Perioodi kindlustusmaksed

R0310

Kahjunõuded ja hüvitised perioodi jooksul, pärast jääkvara ja
regressi mahaarvamist

R0320

Kulud (välja arvatud investeerimiskulud)

R0330

Bruto tehniliste eraldiste tehnilised vood kokku

R0340

Edasikindlustusega seotud tehnilised vood perioodi jooksul
(sissenõutud summad pärast tasutud kindlustusmaksete
mahaarvamist)

R0350

C0110

Selle summa variatsioon, mille võrra varad ületavad kohustisi, ja mis on seletatav tehniliste eraldistega

ELUKINDLUST KAHJUKINDLU
US
STUS
C0120

Tehniliste eraldiste brutosumma

R0360

Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad

R0370

C0130
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▼B
S.29.04.01
Üksikasjalik analüüs perioodide kaupa – tehnilised vood vs. tehnilised eraldised
Üksikasjalik analüüs perioodide kaupa – tehnilised vood vs. tehnilised eraldised – kindlustusaasta

Äriliin
Z0010

Kindlustusmaksed perioodi jooksul

R0010

Nõuded ja hüvitised – ilma sissenõutud jääkvara ja regressita

R0020

Kulud (seoses kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tule
nevate kohustustega)

R0030

Parima hinnangu variatsioon

R0040

Tehnilised eraldised tervikuna – variatsioon

R0050

Investeerimisriskiga elukindlustuse vahendite jaoks hoitavate
varade hindamise kohandus

R0060

Kokku

R0070

Perioodi jooksul
võetud riskid

Enne perioodi
võetud riskid

C0010

C0020

Üksikasjalik analüüs perioodide kaupa – tehnilised vood vs. tehnilised eraldised – õnnetusjuhtumi aasta

Pärast
perioodi
kaetud riskid
C0030

Teenitud/teenitavad kindlustusmaksed

R0080

Nõuded ja hüvitised – ilma sissenõutud jääkvara ja regressita

R0090

Kulud (seoses kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tule
nevate kohustustega)

R0100

Parima hinnangu variatsioon

R0110

Tehnilised eraldised tervikuna – variatsioon

R0120

Investeerimisriskiga elukindlustuse vahendite jaoks hoitavate
varade hindamise kohandus

R0130

Kokku

R0140

Perioodi
Enne perioodi
jooksul
kaetud riskid
kaetud riskid
C0040

C0050

▼B
S.30.01.01
Fakultatiivne kindlustuskate kahju- ja elukindlustustegevuse puhul – põhiandmed
Fakultatiivne kindlustuskate kahjukindlustustegevuse puhul (10 kõige olulisemat riski edasikindlustatud riskipositsioonide osas)

Äriliin
Z0010

Edasikindlustus
Riski tunnuskood
programmi kood

C0020

C0030

Fakultatiivse
edasikindlustuse
pakkumise
tunnuskood

Piiratud edasi
kindlustus või
sarnane
kokkulepe

C0040

C0050

Äriühingu või
Proportsionaalne isiku nimi, kellega
risk on seotud
C0060

C0070

Riski kirjeldus

Kindlustuskait
sega hõlmatud
riskikategooria
kirjeldus

Kehtivusaeg
(alguskuupäev)

Kehtivusaeg
(lõppkuupäev)

C0080

C0090

C0100

C0110

Kindlustussumma

Kindlustusmudeli tüüp

Summal põhinev
kindlustusmudel

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

Fakultatiivne edasikindlus
tusmakse, mis on üle antud
kõigile edasikindlustusandja
tele 100 % ulatuses edasi
kindlustuse pakkumisest.

Fakultatiivse edasikindlus
tuse vahendustasu

C0170

C0180
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Valuuta

Fakultatiivne edasikindlus
tussumma (kõik
edasikindlustusandjad)

(järgneb)

▼B
Fakultatiivne kindlustuskate elukindlustustegevuse puhul (10 kõige olulisemat riski edasikindlustatud riskipositsioonide osas)

Äriliin
►M2 Z0020 ◄

Edasikindlustus
Riski tunnuskood
programmi kood

C0190

C0200

Fakultatiivse
edasikindlustuse
pakkumise
tunnuskood

Piiratud edasi
kindlustus või
sarnane
kokkulepe

C0210

C0220

Äriühingu või
Proportsionaalne isiku nimi, kellega
risk on seotud
C0230

C0240

Kindlustuskait
sega hõlmatud
riskikategooria
kirjeldus

Kehtivusaeg
(alguskuupäev)

Kehtivusaeg
(lõppkuupäev)

Valuuta

C0250

C0260

C0270

C0280

(järgneb)

Riskikapital

Fakultatiivne edasikindlustussumma
(kõik edasikindlustusandjad)

Fakultatiivne edasikindlustusmakse, mis
on üle antud kõigile edasikindlustusand
jatele 100 % ulatuses edasikindlustuse
pakkumisest.

Fakultatiivse edasikindlustuse
vahendustasu

C0290

C0300

C0310

C0320

C0330
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Kindlustussumma

▼B
S.30.02.01
Fakultatiivne kindlustuskate kahju- ja elukindlustustegevuse puhul – osakaal
Fakultatiivne kindlustuskate kahjukindlustustegevuse puhul (10 kõige olulisemat riski edasikindlustatud riskipositsioonide osas)

Äriliin
Z0010

Edasikindlus
tusprogrammi
kood

Riski
tunnuskood

Fakultatiivse
edasikindlus
tuse pakku
mise
tunnuskood

C0020

C0030

C0040

Edasikindlus Edasikindlus
taja kood
taja koodi liik

C0050

C0060

Maakleri
kood

Maakleri
koodi liik

C0070

C0080

Maakleri
Edasikindlus
tegevuse kood taja osa (%)

C0090

C0100

Valuuta

C0110

Edasikindlustus
Fakultatiivne
summa vabatahtliku
üle antud
edasikindlustusandja
kindlustusma
juures edasikindlusta
kse
mise puhul
C0120

C0130

Märkused

C0140
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▼B
Fakultatiivne kindlustuskate elukindlustustegevuse puhul (10 kõige olulisemat riski edasikindlustatud riskipositsioonide osas)

Äriliin
►M2 Z0020 ◄

Edasikindlus
tusprogrammi
kood

Riski
tunnuskood

Fakultatiivse
edasikindlus
tuse pakku
mise
tunnuskood

C0150

C0160

C0170

Edasikindlus Edasikindlus
taja koodi liik
taja kood

C0180

C0190

Maakleri
kood

Maakleri
koodi liik

C0200

C0210

Maakleri
Edasikindlus
tegevuse kood taja osa (%)

C0220

C0230

Valuuta

C0240

Edasikindlustus
Fakultatiivne
summa vabatahtliku
üle antud
edasikindlustusandja
kindlustusma
juures edasikindlusta
kse
mise puhul
C0250

C0260

Märkused

C0270
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▼B
Teave edasikindlustajate ja maaklerite kohta
Edasikind
Edasikindlus
lustaja koodi taja juriidiline
liik
nimi

Edasikindlustaja kood

C0280

C0290

Edasikindlus
tusandja liik

Residentsus
(riik)

Krediidikvaliteeti
hindava määratud
asutuse antud
välisreiting

Krediidikvali
teeti hindav
määratud
asutus

Krediidikvaliteedi aste

Sisereiting

C0310

C0320

C0330

C0340

C0350

C0360

C0300

Maakleri kood

Maakleri koodi liik

Maakleri juriidiline nimi

C0370

C0380

C0390

S.30.03.01

Edasikindlustus
programmi
kood

Lepingu
tunnuskood

Lepingu jagude
järjestikune
number

Programmi
ülejäägi/taseme
järjestikune
number

Programmi
ülejäägi/tase
mete koguarv

Piiratud edasi
kindlustus või
sarnane
kokkulepe

Äriliin

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Kindlustuskait
Katastroofi
sega hõlmatud Edasikindlustus edasikindlustus
riskikategooria
lepingu liik
kaitse
kirjeldus
hõlmamine
C0080

C0090

C0100

Kehtivusaeg
(järgneb)
(alguskuupäev)

C0110
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Lõppev edasikindlustusprogramm – põhiandmed

▼B

Kehtivusaeg
(lõppkuupäev)

Valuuta

Kindlustusmu
deli tüüp

C0120

C0130

C0140

Lepinguga
seotud kindlus
tusmaksetest
tuleneva
Baaskindlustus
hinnangulise
Agregeeritud
Agregeeritud
maksest tulenev
tulu bruto
mahaarvamised mahaarvamised
hinnanguline
summa
(summa)
(%)
tulu (XL-ESPI)
(proportsio
naalne ja mitte
proportsio
naalne
edasikindlustus)
C0150

Maksimaalne
Kindlustuskaitse
Maksimaalne
kindlustuskaitse
Kindlustuskaitse
kindlustuskaitse
taastamise
riski või
taastamiste arv
lepingu kohta
kirjeldus
juhtumi kohta
C0240

C0250

C0260

Edasikindlus
tuse maksi
maalne
vahendustasu
C0270

C0170

Omavastutus
(%)

Piirmäär
(summa)

Piirmäär (%)

C0190

C0200

C0210

C0220

Maksimaalne
korrigeerimise
vahendustasu

Minimaalne
korrigeerimise
vahendustasu

Eeldatav korri
geerimise
vahendustasu

Maksimaalne
kasumi
vahendustasu

C0300

C0310

C0320

C0330

C0180

Edasikindlus Eeldatav edasi
tuse minimaalne
kindlustuse
vahendustasu
vahendustasu
C0280

C0290

(järgneb)

(järgneb)

Minimaalne kasumi vahendustasu

Eeldatav kasumi vahendustasu

Kahju ülemmääraga lepingute määr 1

Kahju ülemmääraga lepingute määr 2

Kahju ülemmääraga lepingute kindlus
tusmakse kindel määr

C0340

C0350

C0360

C0370

C0380

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 467

C0230

C0160

Omavastutus
(summa)

▼B
S.30.04.01
Lõppev edasikindlustusprogramm – osakaal

Edasikindlustus
programmi kood

Lepingu
tunnuskood

Lepingu jagude
järjestikune
number

Programmi
ülejäägi/taseme
järjestikune
number

Edasikindlustaja
kood

Edasikindlustaja
koodi liik

Maakleri kood

Maakleri koodi
liik

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Maakleri tegevuse Edasikindlustaja
(järgneb)
kood
osa (%)

C0090

C0100

Edasikindlustaja osale üle
antud riskipositsioon
(summa)

Tagatise liik (vajaduse
korral)

Edasikindlustajate tagatud
piirmäära kirjeldus

Tagatise andja kood (vaja
duse korral)

Tagatise andja koodi liik

Lõppeva edasikindlustuse
hinnanguline makse edasi
kindlustaja osa puhul

Märkused

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

Edasikindlustaja kood

Edasikindlustaja
koodi liik

Edasikindlustaja
juriidiline nimi

Edasikindlustusandja
liik

Residentsus (riik)

Krediidikvaliteeti
hindava määratud
asutuse antud
välisreiting

Krediidikvaliteeti
hindav määratud
asutus

Krediidikvaliteedi aste

Sisereiting

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 468

Teave edasikindlustajate ja maaklerite kohta

▼B
Maakleri kood

Maakleri koodi liik

Maakleri juriidiline nimi

C0270

C0280

C0290

Tagatise andja kood (vajaduse korral)

Tagatise andja koodi liik (vajaduse korral)

Tagatise andja nimi (vajaduse korral)

C0300

C0310

C0320

S.31.01.01
Edasikindlustajate osa (sealhulgas piiratud edasikindlustus ja eriotstarbelised varakogumid)

Edasikindlus
taja koodi liik

C0040

C0050

C0060

Edasikindlustus
lepingutest tule
nevad sissenõu
tavad summad:
kahjukindlus
tuse nõuete
eraldised, kaasa
arvatud NSLT
tervisekindlust
us
C0070

Edasikindlustus
Edasikindlustus
lepingutest tule
lepingutest tule
nevad sissenõu
nevad sissenõu
Vastaspoole
tavad summad: makseviivitusest tavad summad:
Elukindlustuse
tingitud eelda Edasikindlustus
tehnilised eral
lepingutest tule
tava kahju
dised, kaasa
kohandus
nevad sissenõu
arvatud SLT
tavad summad
tervisekindlustus.
kokku
C0080

C0090

C0100

Nõuete
netosumma

C0110

Edasikindlus
taja poolt
Finantstagatised
panditud varad

C0120

C0130

Rahalised
hoiused

Saadud garantiid
kokku

C0140

C0150
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Edasikindlustaja
kood

Edasikindlustus
lepingutest tule
nevad sissenõu
tavad summad:
kahjukindlustuse
kindlustusmak
sete eraldised,
kaasa arvatud
NSLT
tervisekindlustus

▼B
Teave edasikindlustajate kohta

Edasikindlustaja kood

Edasikindlustaja
koodi liik

Edasikindlustaja
juriidiline nimi

Edasikindlustusandja
liik

Residentsus (riik)

Krediidikvaliteeti
hindava määratud
asutuse antud
välisreiting

Krediidikvaliteeti
hindav määratud
asutus

Krediidikvaliteedi aste

Sisereiting

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

S.31.01.04
Edasikindlustajate osa (sealhulgas piiratud edasikindlustus ja eriotstarbelised varakogumid)

Ettevõtja
tunnuskood

Ettevõtja tunnus
koodi liik

Edasikindlustaja
kood

Edasikindlustaja
koodi liik

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Edasikindlustuslepingutest tule
nevad sissenõutavad summad:
Edasikindlustuslepingutest tule
nevad sissenõutavad summad
kokku

Nõuete netosumma

Edasikindlustaja poolt panditud
varad

Finantstagatised

Rahalised hoiused

Saadud garantiid kokku

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150
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Edasikindlustuse
võtnud ettevõtja
juriidiline nimi

Edasikindlustuslepin
Edasikindlustuslepin Edasikindlustuslepin
gutest tulenevad sisse
gutest tulenevad sisse gutest tulenevad sisse
nõutavad summad:
Vastaspoole maksevii
nõutavad summad:
nõutavad summad:
kahjukindlustuse
vitusest tingitud
(järgneb)
kahjukindlustuse
Elukindlustuse tehni
kindlustusmaksete
eeldatava kahju
nõuete eraldised,
lised eraldised, kaasa
eraldised, kaasa
kohandus
kaasa arvatud NSLT
arvatud SLT
arvatud NSLT
tervisekindlustus
tervisekindlustus.
tervisekindlustus

▼B
Teave edasikindlustajate kohta

Edasikindlustaja kood

Edasikindlustaja
koodi liik

Edasikindlustaja
juriidiline nimi

Edasikindlustusandja
liik

Residentsus (riik)

Krediidikvaliteeti
hindava määratud
asutuse antud
välisreiting

Krediidikvaliteeti
hindav määratud
asutus

Krediidikvaliteedi aste

Sisereiting

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

S.31.02.01
Eriotstarbelised varakogumid

▼M1

Eriotstarbelise
varakogumi
koodi liik

C0030

C0210

C0040

Eriotstarbelise
varakogumi võla Äriliinid, millega
kirjade või muude
eriotstarbelise
emiteeritud
varakogumi
finantseerimismeh väärtpaberista
hanismide tunnus
mine seondub
koodi liik
C0050

C0060

Eriotstarbelise
varakogumi
käivitaja(te) liik

Lepingus sisalduv
käivitav sündmus

Kas sama käivi
taja nagu edasi
kindlustusvõtja
alusportfellis?

Alusrisk, mis
tuleneb riski
üleandmise
struktuurist

C0070

C0080

C0090

C0100

Alusrisk, mis
tuleneb
(järgneb)
lepingutingimust
est

C0110
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Eriotstarbelise
varakogumi sise
kood

Eriotstarbelise
varakogumi võla
kirjade või muude
emiteeritud
finantseerimismeh
hanismide
tunnuskood

▼B
Eriotstarbelise varako
gumi varad, mida
hoitakse eraldi, et arvel
dada konkreetse edasi
kindlustusvõtja
kohustusi.

Edasikindlustusvõtjaga
Muud eriotstarbelise
Edasikindlustuslepingu Täielikult finantseeritud
Edasikindlustusvõtja
seotud väärtpaberistatud
varakogumi varad, mis
kohased eriotstarbelisest
eriotstarbeline vara
Eriotstarbelistest varako poolt eriotstarbelistes
varad, mida hoitakse
ei ole seotud konkreetse Muu väärtpaberistami
varakogumist tulenevad kogum seoses edasikind gumitest sissenõutavad varakogumites hoitavate
usalduskontodel muu
edasikindlustusvõtjaga, sest tulenev regressiõigus
maksimaalsed võima
lustusvõtja kohustustega summad aruandeaastal
oluliste investeeringute
kolmanda isiku juures
mille puhul võib eksis
likud kohustused kokku kogu aruandeperioodil
identifitseerimine
kui edasikindlustusvõtja/
teerida regressiõigus
sponsor

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

Teave eriotstarbelise varakogumi kohta

Eriotstarbelise
varakogumi ette
võttesisene kood

Eriotstarbelise
varakogumi
koodi liik

Eriotstarbelise
varakogumi
õiguslik vorm

Eriotstarbelise
varakogumi nimi

Eriotstarbelise
varakogumi
asutamisnumber

Eriotstarbelisele
varakogumile
tegevusloa
andnud riik

Eriotstarbelisele
varakogumile
tegevusloa
andmise
tingimused

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

Krediidikvaliteeti
Krediidikvaliteeti
hindava
Krediidikvaliteedi
hindav määratud
määratud asutuse
aste
asutus
antud välisreiting
C0270

C0280

C0290

Sisereiting

C0300
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▼B
S.31.02.04
Eriotstarbelised varakogumid

▼M1

Edasikindlus
tatud ettevõtja
juriidiline nimi

C0010

Ettevõtja
tunnuskood

Eriotstarbelise
varakogumi
sisekood

Eriotstarbelise
varakogumi
koodi liik

C0020

C0030

C0210

Eriotstarbelise
Eriotstarbelise
varakogumi
varakogumi
võlakirjade või võlakirjade või
muude emitee
muude emitee
ritud finantseeri ritud finantseeri
mismehhanis
mismehhanis
mide
mide tunnus
koodi liik
tunnuskood
C0040

Äriliinid,
millega eriots
tarbelise vara
kogumi väärt
paberistamine
seondub

Eriotstarbelise
varakogumi
käivitaja(te) liik

Lepingus
sisalduv
käivitav
sündmus

Kas sama käivi
taja nagu edasi
kindlustusvõtja
alusportfellis?

Alusrisk, mis
tuleneb riski
üleandmise
struktuurist

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0050

(järgneb)

▼B

C0110

C0120

C0130

Edasikindlustusle
pingu kohased eriots
Muu väärtpaberista
tarbelisest varakogu
misest tulenev
mist tulenevad maksi
regressiõigus
maalsed võimalikud
kohustused kokku

C0140

C0150

Täielikult finantsee
ritud eriotstarbeline
varakogum seoses
edasikindlustusvõtja
kohustustega kogu
aruandeperioodil

Eriotstarbelistest
varakogumitest sisse
nõutavad summad
aruandeaastal

C0160

C0170

Edasikindlustusvõt
Edasikindlustusvõtja jaga seotud väärtpa
beristatud varad,
poolt eriotstarbelistes
varakogumites hoita mida hoitakse usal
vate oluliste investee duskontodel muu kol
manda isiku juures
ringute
kui edasikindlustus
identifitseerimine
võtja/sponsor
C0180

C0190
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Alusrisk, mis tuleneb
lepingutingimustest

Muud eriotstarbelise
Eriotstarbelise vara
varakogumi varad,
kogumi varad, mida
mis ei ole seotud
hoitakse eraldi, et
konkreetse edasikind
arveldada konkreetse
lustusvõtjaga, mille
edasikindlustusvõtja
puhul võib eksistee
kohustusi.
rida regressiõigus

▼B
Teave eriotstarbelise varakogumi kohta

Eriotstarbelise
varakogumi ette
võttesisene kood

Eriotstarbelise
varakogumi
koodi liik

Eriotstarbelise
varakogumi
õiguslik vorm

Eriotstarbelise
varakogumi nimi

Eriotstarbelise
varakogumi
asutamisnumber

Eriotstarbelisele
varakogumile
tegevusloa
andnud riik

Eriotstarbelisele
varakogumile
tegevusloa
andmise
tingimused

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

Krediidikvaliteeti
Krediidikvaliteeti
hindava
Krediidikvaliteedi
hindav määratud
määratud asutuse
aste
asutus
antud välisreiting
C0270

C0280

Sisereiting

C0290

C0300

S.32.01.04
Gruppi kuuluvad ettevõtjad

Ettevõtja tunnuskood

Ettevõtja tunnuskoodi
liik

Ettevõtja juriidiline
nimi

Ettevõtja liik

Õiguslik vorm

Kategooria (vastasti
kune/mitte
vastastikune)

Järelevalveasutus

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

(järgneb)
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Riik

▼B
Järjestamise kriteeriumid (grupi valuutas)

Bilanss kokku
(kindlustus- või
edasikindlustusa
ndjad)

Bilanss kokku
(muud regulee
ritud ettevõtjad)

Bilanss kokku
(reguleerimata
ettevõtjad)

C0090

C0100

C0110

Muud liiki ette
Kindlustus- ja
võtjate ja kind
edasikindlustu
lustusvaldusette
sandjate kindlus
võtjate käive, mis
tusmaksed ilma
on IFRSi või
vastavalt IFRSile
riigisisesele
või riigisisesele
üldtunnustatud
üldtunnustatud
arvestustava
arvestustavale
kohaselt määrat
üleantud
letud kui
edasikindlustuseta
brutotulu
C0120

Kindlustustehniline
tulemus

Investeerimistulemus

Kogutulemus

Arvestusstandard

C0140

C0150

C0160

C0170

C0130

Mõju kriteeriumid

Grupi järelevalve alla kaasamine

(järgneb)

Grupi solventsuse
arvutamine

Konsolideerimisel
kasutatud
protsendimäär

Hääleõiguste
osakaal (%)

Muud
kriteeriumid

Mõju tase

Grupi solventsuse arvu
tamisel kasutatav
proportsionaalne osa

Jah/Ei

Otsuse kuupäev, kui
kohaldatakse artiklit 214

Kasutatud meetod ja 1.
meetodi puhul ettevõtte
käsitlemine

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260
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Kapitali osakaal (%)

▼B
S.33.01.04
Kindlustus- ja edasikindlustusandjate individuaalsed nõuded

Solventsus II norme järgivad EMP riikide ja EMPsse mittekuuluvate riikide kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kes
on kaasatud üksnes mahaarvamise ja agregeerimise kaudu

Ettevõtja
juriidiline
nimi

Ettevõtja
tunnuskood

Ettevõtja
tunnuskoodi
liik

C0010

C0020

C0030

Üksuse tasand
Solventsuska
Solventsuska Solventsuska
/ Eraldatud
Solventsuska
Üksiku ette
Solventsuska
pitalinõude
pitalinõude
pitalinõude
vahendite
pitalinõude
Solventsuskapitalinõue
võtja
pitalinõude
vastaspoole
tervisekindlus kahjukindlus
kogum või
solventsuska (järgneb)
elukindlustuse
Operatsioonirisk
Fondi number
tururisk
makseviivituse
tuse
tuse
kattuvusega
pitalinõue
kindlustusrisk
risk
kindlustusrisk kindlustusrisk
kohandamise
portfell /
ülejäänud osa
C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

Kasutatud standardvalem
Individuaalsed
nõuetekohased
Üksiku ettevõtja
omavahendid
miinimumkapit
solventsuskapi
alinõue
talinõude
täitmiseks

C0130

C0140

Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja para
meetrite
kasutamine

Lihtsustuste
kasutamine

C0150

C0160

Grupi või ettevõtja kasutatav sisemudel

Sisemudeli algse
Osalise sisemu Grupi või ette
heakskiitmise
deli kasutamine võtja sisemudel
kuupäev

C0170

C0180

C0190

Ettevõtja lisakapitalinõue

Sisemudeli
uusima märki
misväärse
muudatuse
heakskiitmise
kuupäev

Lisakapitali
nõuet käsitleva
otsuse kuupäev

Lisakapitali
nõude summa

Lisakapitali
nõude
põhjendus

C0200

C0210

C0220

C0230

(järgneb)
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Solventsus II norme järgivad EMP riikide ja EMPsse mittekuuluvate riikide kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kes on kaasatud üksnes mahaarvamise ja agregeerimise kaudu

▼B
Solventsus II norme järgivad ja neid mittejärgivad EMP riikide ja EMPsse mittekuuluvate riikide kindlustus- ja edasikindlustusandjad mis tahes meetodi alusel
Kohalik kapitalinõue

Kohalik miinimumkapitalinõue

Kohalike normide kohaselt nõuetekohased omavahendid

C0240

C0250

C0260

S.34.01.04
Muude reguleeritud ja reguleerimata finantsettevõtjate, sealhulgas kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, individuaalsed nõuded

Ettevõtja juriidiline nimi

Ettevõtja tunnuskood

Ettevõtja tunnuskoodi
liik

Agregeeritud/
agregeerimata

Kapitalinõude liik

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Tinglik solventsuskapita Tinglik miinimumkapita Tinglikud või sektoripõ
linõue või sektoripõhine linõue või sektoripõhine
hised nõuetekohased
kapitalinõue
miinimumkapitalinõue
omavahendid
C0060

C0070

C0080
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▼B
S.35.01.04
Panus grupi tehnilistesse eraldistesse

Tehniliste eraldiste
kogusumma
Iga ettevõtja
juriidiline
nimi

Ettevõtja
tunnuskood

Ettevõtja
tunnuskoodi
liik

C0010

C0020

C0030

C0140

Netopanus
grupi tehnilis
tesse eraldis
tesse (%)
C0150

C0040

C0050

C0060

C0070

Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a tervise
kindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus)
Tehnilised eral Tehnilised eral
dised koos
dised ilma
grupisiseste
grupisiseste
tehingutega
tehinguteta
C0160

C0170

Netopanus
grupi tehnilis
tesse eraldis
tesse (%)
C0180

C0080

C0090

C0100

Tehnilised eraldised (investeerimisriskiga
kindlustuslepingud)
Tehnilised eral Tehnilised eral
dised koos
dised ilma
grupisiseste
grupisiseste
tehingutega
tehinguteta
C0190

C0200

Netopanus
grupi tehnilis
tesse eraldis
tesse (%)
C0210

Tehnilised eraldised
ilma grupisiseste
tehinguteta

C0110

Netopanus
grupi tehnilis
(järgneb)
tesse eraldis
tesse (%)
C0120

Tehniliste eraldistega seotud
üleminekumeede
Tehnilised eral Tehnilised eral
dised koos
dised ilma
(järgneb)
grupisiseste
grupisiseste
tehingutega
tehinguteta
C0220

C0230
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C0130

Tehnilised eraldised – NSLT tervisekindlustus

Tehnilised
Tehnilised
Tehnilised
Tehnilised
Netopanus
Tehnilised
Grupi solvent
eraldised koos eraldised ilma eraldised koos eraldised ilma grupi tehnilis eraldised koos
suse
grupisiseste
grupisiseste
grupisiseste
grupisiseste
tesse eraldis
grupisiseste
arvutusmeetod
tehingutega
tehinguteta
tehingutega
tehinguteta
tesse (%)
tehingutega

Tehnilised eraldised – SLT tervisekindlustus
Tehnilised eral Tehnilised eral
dised koos
dised ilma
grupisiseste
grupisiseste
tehingutega
tehinguteta

Tehnilised eraldised – kahjukindlustus (v.a
tervisekindlustus)

▼B
Pikaajalised garantiimeetmed ja üleminekumeetmed – Tehnilised
eraldised, mille suhtes kohaldatakse riskivaba intressimäära ülemine
kulist kohandust

Pikaajalised garantiimeetmed ja üleminekumeetmed – Tehnilised
eraldised, mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist

Pikaajalised garantiimeetmed ja üleminekumeetmed – Tehnilised
eraldised, mille suhtes kohaldatakse kattuvusega kohandamist

Tehnilised eraldised koos grupisiseste tehingutega

Tehnilised eraldised koos grupisiseste tehingutega

Tehnilised eraldised koos grupisiseste tehingutega

C0240

C0250

C0260

S.36.01.01
Grupisisesed tehingud – omakapitalitüüpi tehingud, võlg ja vara üleandmine

Investori/
laenuandja nimi

Investori/
laenuandja
tunnuskood

Investori/
laenuandja
tunnuskoodi liik

Emitendi/laenu
võtja nimi

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Tehingu/emissiooni kuupäev

Tehingu
lõpptähtaeg

Tehingu valuuta

Tehingu lepingu
line summa /
tehingu hind

Tagatise/vara
väärtus

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

Emitendi/laenu
Emitendi/laenu
võtja tunnuskoodi
võtja tunnuskood
liik
C0060

C0070

Instrumendi
tunnuskood

Instrumendi
tunnuskoodi liik

Tehingu liik

C0080

C0090

C0100

Tagasiostmise/ettemak
Dividendide/intresside/
sete/tagasimaksete
kupongide ja muude
summa aruandeperioodi aruandeperioodil tehtud
jooksul
maksete summa
C0160

C0170

(järgneb)

Tehingu lepingulise
summa saldo aruande
kuupäeva seisuga

Kupongi-/
intressimäär

C0180

C0190
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Grupisisese
tehingu
tunnuskood

▼B
S.36.02.01
Grupisisesed tehingud – tuletisinstrumendid

Grupisisese
tehingu
tunnuskood

Investor/ostja

Investori/ostja
tunnuskood

Investori/ostja
tunnuskoodi
liik

Emitendi/
müüja nimi

Emitendi/
müüja
tunnuskood

Emitendi/
müüja
tunnuskoodi
liik

Instrumendi
tunnuskood

Instrumendi
tunnuskoodi
liik

Tehingu liik

Tehingu
kauplemispäev

Lõpptähtaeg

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

Valikuõigused, futuurid, forvardid ja muud
tuletisinstrumendid

Tinglik väärtus
aruande
kuupäeval

Tagatise
väärtus

C0130

C0140

C0150

C0160

Vahetustehingud

Selle vastas
Tuletisinstru
Tuletisinstru
Tuletisinstru
Vahetustehingu
poole nimi, kelle
mentide kasuta mendi alusvara mendi alusvara
käigus tasutud
tõttu krediidi
mine (ostja
või -kohustise
või -kohustise
intressimäär
riski kaitse
poolt)
tunnuskood
tunnuskoodi liik
(ostja jaoks)
ostetakse
C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Vahetustehingu
käigus saadud
intressimäär
(ostja jaoks)

Vahetustehingu
käigus tasutud
summa valuuta
(ostja jaoks)

Vahetustehingu
käigus saadud
summa valuuta
(ostja jaoks)

C0220

C0230

C0240
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Valuuta

Tinglik väärtus
tehingu
kuupäeval

Krediidiriski
kaitse – kredii
diriski vahetus
tehingud ja
garantiid

(järgneb)

▼B
S.36.03.01
Grupisisesed tehingud – grupisisene edasikindlustus

Grupisisese
tehingu
tunnuskood

Edasikindlustus
võtja nimi

C0010

C0020

Edasikindlustus
Edasikindlustus
võtja tunnuskoodi
võtja tunnuskood
liik
C0030

C0040

Edasikindlustaja
nimi

Edasikindlustaja
tunnuskood

Edasikindlustaja
tunnuskoodi liik

Kehtivusaeg (algus
kuupäev)

Kehtivusaeg
(lõppkuupäev)

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

(järgneb)

Lepingu valuuta

Edasikindlustuslepingu liik

Edasikindlustaja maksi
maalne kindlustuskaitse
lepingu alusel

Nõuete netosumma

Edasikindlustuslepingutest
tulenevad sissenõutavad
summad kokku

Edasikindlustuse tulemus
(edasikindlustatud üksuse
kohta)

Äriliin

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

Grupisisesed tehingud – kulude jagamine, tingimuslikud kohustised, bilansivälised kirjed ja muud kirjed

Grupisisese tehingu
tunnuskood

Investori / ostja /
soodustatud isiku nimi

Investori / ostja /
soodustatud isiku
tunnuskood

Investori / ostja /soodus
tatud isiku tunnuskoodi
liik

Emitendi / müüja /
garantii andja nimi

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Emitendi / müüja /
Emitendi / müüja / garantii
(järgneb)
garantii andja tunnuskood
andja tunnuskoodi liik
C0060

C0070
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S.36.04.01

▼B
Tehingu liik

Tehingu/emissiooni
kuupäev

Tehingu aluseks oleva
lepingu jõustumise
kuupäev

Tehingu aluseks oleva
lepingu lõppkuupäev

Tehingu valuuta

Käivitav sündmus

Tehingu/tagatise/garantii
väärtus

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

(järgneb)

Tingimuslike kohustiste maksimaalne võimalik
väärtus

Solventsus II kohases bilansis kajastamata tingi
muslike kohustiste maksimaalne võimalik väärtus

Akreditiivide/garantiide maksimaalne väärtus

Tagatud varade väärtus

C0150

C0160

C0170

C0180

S.37.01.04
Riski kontsentratsioon

C0010

C0020

C0030

Riskipositsiooni
riik

Riskipositsiooni
laad

Riskipositsiooni
tunnuskood

Riskipositsiooni
tunnuskoodi liik

Välisreiting

Krediidikvaliteeti
hindav määratud
asutus

Sektor

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

(järgneb)

Grupi üksus, kes on riskipo
sitsioonile avatud

Grupi üksuse tunnuskood

Grupi üksuse tunnuskoodi
liik

Lõpptähtaeg (varade pool) /
Kehtivusaeg (kohustiste pool)

Riskipositsiooni summa

Valuuta

Maksimaalne edasikindlus
taja poolt tasutav summa

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170
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Välise vastaspoole Vastaspoole grupi Vastaspoole grupi
tunnuskood
tunnuskoodi liik
nimi
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▼B
II LISA
Juhised seoses üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate aruandevormidega
Käesolevas lisas antakse juhiseid käesoleva määruse I lisas esitatud vormide
täitmiseks. Tabeli esimeses veerus on märgitud esitatavad kirjed vastavalt I
lisas esitatud vormi veergudele ja ridadele.
Vormide kohta, mis tuleb täita vastavalt käesolevas lisas esitatud juhistele, kasu
tatakse kogu lisas väljendit „käesolev vorm”.
S.01.01 – Teabe sisu
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe esmast, kvartaalset ja iga-aastast esitamist üksi
kute üksuste, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide
ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.
Kui on vaja esitada konkreetne põhjendus, ei tehta seda aruandevormis, vaid see
on osa kindlustus- ja edasikindlustusandjate ning riikide pädevate asutuste
dialoogist.

KIRJE

Z0010

Z0020

JUHISED

Eraldatud vahendite
kogum / kattuvusega
kohandamise portfell /
kindlustus- või edasi
kindlustusandja
ülejäänud osa

Märgitakse, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi,
kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustus- või edasikindlustusandja
ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

Fondi/portfelli number

Kui kirje Z0010 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohan
damise portfelli tunnuskood. Selle määrab ettevõtja ning see peab olema
järjekindel ja kõigis esitatud vormides sama.

1 – eraldatud vahendite kogum/ kattuvusega kohandamise portfell
2 – ülejäänud osa

►M2

C0010/R0010

C0010/R0020

__________ ◄

S.01.02 – Põhiteave –
üldine

See vorm esitatakse alati. Võimalik märkida ainult:

S.01.03 – Põhiteave –
eraldatud vahendite
kogumid ja kattuvusega
kohandamise portfellid

Valige üks järgmisest loetelust:

1 – esitatakse

1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohanda
mise portfellid puuduvad
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0030

S.02.01 – Bilanss

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
6 – ei esitata (vabastatud artikli 35 lõigete 6–8 alusel)
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0040

S.02.02 – Varad ja
kohustised valuutade
kaupa

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
3 – ei tule esitada vastavalt vormi juhistele
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 484
▼B
KIRJE

C0010/R0060

S.03.01 – Bilansivälised
kirjed – üldine

JUHISED

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna bilansivälised kirjed puuduvad
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0070

C0010/R0080

C0010/R0090

S.03.02 – Bilansivälised
kirjed – kindlustus- või
edasikindlustusandja
saadud piiramata garan
tiide loetelu

Valige üks järgmisest loetelust:

S.03.03 – Bilansivälised
kirjed – kindlustus- või
edasikindlustusandja
antud piiramata garan
tiide loetelu

Valige üks järgmisest loetelust:

S.04.01 – Tegevus
riikide kaupa

Valige üks järgmisest loetelust:

1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna piiramata garantiisid ei saadud
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna piiramata garantiisid ei antud
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna tegevus väljaspool päritoluriiki puudub
0 – ei esitata (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0100

S.04.02 – Teave
Solventsus II direktiivi I
lisa A osa liigi 10 kohta,
välja arvatud vedaja
vastutus

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna konkreetse liigiga seotud tegevus väljaspool päritolu
riiki puudub
►M2 18 – ei esitata, kuna otsekindlustustegevus puudub ◄
0 – ei esitata (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0110

S.05.01 – Kindlustus
maksed, nõuded ja kulud
äriliinide kaupa

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
6 – ei esitata (vabastatud artikli 35 lõigete 6–8 alusel)
0 – ei esitata (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0120

S.05.02 – Kindlustus
maksed, nõuded ja kulud
riikide kaupa

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
3 – ei tule esitada vastavalt vormi juhistele
0 – ei esitata (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0130

S.06.01 – Kokkuvõtlik
teave varade kohta

►M2 Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
4 – ei tule esitada, kuna S.06.02 ja S.08.01 esitatakse kord kvartalis
5 – ei tule esitada, kuna S.06.02 ja S.08.01 esitatakse kord aastas
0 – ei esitata (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus) ◄
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C0010/R0140

S.06.02 – Varade loetelu

JUHISED

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
6 – ei esitata (vabastatud artikli 35 lõigete 6–8 alusel)
►M2 7 – ei tule esitada kord aastas, kuna esitati neljanda kvartali kohta
(kehtib ainult aastaaruannete puhul) ◄
0 – ei esitata (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0150

S.06.03 – Ühiseks
investeerimiseks loodud
ettevõtjad – alusposit
sioonide arvessevõtmise
meetod

►M1 Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad puuduvad
3 – ei tule esitada vastavalt vormi juhistele
6 – ei esitata (vabastatud artikli 35 lõigete 6–8 alusel)
►M2 7 – ei tule esitada kord aastas, kuna esitati neljanda kvartali kohta
(kehtib ainult aastaaruannete puhul) ◄
0 – ei esitata (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus) ◄

C0010/R0160

S.07.01 – Struktureeritud
tooted

►M1 Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna struktureeritud tooted puuduvad
3 – ei tule esitada vastavalt vormi juhistele
6 – ei esitata (vabastatud artikli 35 lõigete 6–8 alusel)
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne
põhjendus) ◄

C0010/R0170

S.08.01 – Avatud posit
siooniga
tuletisinstrumendid

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna tehingud tuletisinstrumentidega puuduvad
6 – ei esitata (vabastatud artikli 35 lõigete 6–8 alusel)
►M2 7 – ei tule esitada kord aastas, kuna esitati neljanda kvartali kohta
(kehtib ainult aastaaruannete puhul) ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0180

S.08.02 – Tehingud
tuletisinstrumentidega

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna tehingud tuletisinstrumentidega puuduvad
6 – ei esitata (vabastatud artikli 35 lõigete 6–8 alusel)
►M2 7 – ei tule esitada kord aastas, kuna esitati neljanda kvartali kohta
(kehtib ainult aastaaruannete puhul) ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)
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C0010/R0190

S.09.01 – Perioodi tulu/
kasum ja kahjum

JUHISED

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0200

S.10.01 – Väärtpaberite
laenuks andmise ja
repotehingud

►M1 Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna väärtpaberite laenuks andmise ja repotehingud
puuduvad
3 – ei tule esitada vastavalt vormi juhistele
6 – ei esitata (vabastatud artikli 35 lõigete 6–8 alusel)
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne
põhjendus) ◄

C0010/R0210

S.11.01 – Tagatisena
hoitavad varad

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna tagatisena hoitavad varad puuduvad
6 – ei esitata (vabastatud artikli 35 lõigete 6–8 alusel)
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0220

S.12.01 – Elukindlustuse
ja SLT tervisekindlustuse
tehnilised eraldised

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna elukindlustus- ja SLT tervisekindlustustegevus
puuduvad
6 – ei esitata (vabastatud artikli 35 lõigete 6–8 alusel)
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0230

S.12.02 – elukindlustuse
ja SLT tervisekindlustuse
tehnilised eraldised –
riikide kaupa

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna elukindlustus- ja SLT tervisekindlustustegevus
puuduvad
3 – ei tule esitada vastavalt vormi juhistele
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0240

S.13.01 – Tulevaste
brutorahavoogude
prognoos

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna elukindlustus- ja SLT tervisekindlustustegevus
puuduvad
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0250

S.14.01 – Elukindlustus
lepingutest tulenevate
kohustuste analüüs

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna elukindlustus- ja SLT tervisekindlustustegevus
puuduvad
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)
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C0010/R0260

S.15.01 – Muutuvate
annuiteetide garantiide
kirjeldus

JUHISED

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna muutuvad annuiteedid puuduvad
►M2 18 – ei esitata, kuna otsekindlustustegevus puudub ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0270

S.15.02 – Muutuvate
annuiteetide garantiide
riskide maandamine

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna muutuvad annuiteedid puuduvad
►M2 18 – ei esitata, kuna otsekindlustustegevus puudub ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0280

S.16.01 – Teave kahju
kindlustuslepingutest
tulenevate kohustustega
seotud annuiteetide kohta

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega
seotud annuiteedid puuduvad
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0290

S.17.01 – Kahjukindlus
tuse tehnilised eraldised

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna kahjukindlustustegevus puudub
6 – ei esitata (vabastatud artikli 35 lõigete 6–8 alusel)
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0300

S.17.02 – Kahjukindlus
tuse tehnilised eraldised
– riikide kaupa

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna kahjukindlustustegevus puudub
3 – ei tule esitada vastavalt vormi juhistele
►M2 18 – ei esitata, kuna otsekindlustustegevus puudub ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0310

S.18.01 – Tulevaste
rahavoogude prognoos
(parim hinnang –
kahjukindlustus)

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna kahjukindlustustegevus puudub
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0320

S.19.01 – Kahjukindlus
tuslepingust tulenevad
nõuded

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna kahjukindlustustegevus puudub
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)
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C0010/R0330

S.20.01 – Tekkinud
nõuete jaotuse muutus

JUHISED

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna kahjukindlustustegevus puudub
►M2 18 – ei esitata, kuna otsekindlustustegevus puudub ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0340

S.21.01 – Kahju tõenäo
susjaotuse riskiprofiil

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna kahjukindlustustegevus puudub
►M2 18 – ei esitata, kuna otsekindlustustegevus puudub ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0350

S.21.02 – Kahjukindlus
tuse kindlustusriskid

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna kahjukindlustustegevus puudub
►M2 18 – ei esitata, kuna otsekindlustustegevus puudub ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0360

S.21.03 – Kahjukindlus
tuse kindlustusriskide
jaotus – kindlustussum
made kaupa

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna kahjukindlustustegevus puudub
►M2 18 – ei esitata, kuna otsekindlustustegevus puudub ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0370

S.22.01 – Pikaajaliste
garantiimeetmete ja
üleminekumeetmete
mõju

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna pikaajalisi garantiimeetmeid ja üleminekumeetmeid ei
kohaldata
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0380

S.22.04 – Teave intressi Valige üks järgmisest loetelust:
määrade arvutamisega
1 – esitatakse
seotud üleminekumeet
mete kohta
2 – ei esitata, kuna selliseid üleminekumeetmeid ei kohaldata
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0390

S.22.05 – Tehniliste
eraldiste üleminekulise
mahaarvamise üldine
arvutamine

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna selliseid üleminekumeetmeid ei kohaldata
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0400

S.22.06 – Parim hinnang,
rakendades volatiilsusega
kohandamist – riikide ja
valuutade kaupa

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna volatiilsusega kohandamist ei kohaldata
0 – ei esitata (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)
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C0010/R0410

S.23.01 – Omavahendid

JUHISED

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
6 – ei esitata (vabastatud artikli 35 lõigete 6–8 alusel)
0 – ei esitata (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0420

S.23.02 – Üksikasjalik
teave omavahendite
kohta tasemete kaupa

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
0 – ei esitata (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0430

S.23.03 – Omavahendite
aastane muutus

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
0 – ei esitata (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0440

S.23.04 – Omavahendite
kirjete loetelu

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
0 – ei esitata (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0450

S.24.01 – Omatavad
osalused

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna osalusi ei omata
0 – ei esitata (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0460

S.25.01 – Solventsuska
pitalinõue – standardva
lemit kasutavate
kindlustus- ja edasikind
lustusandjate puhul

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse standardvalemi kasutamise tõttu
►M2

__________ ◄

8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0470)

S.25.02 – Solventsuska
pitalinõue – standardva
lemit ja osalist sisemu
delit kasutavate
kindlustus- ja edasikind
lustusandjate puhul

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
10 – ei esitata standardvalemi kasutamise tõttu
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0480

S.25.03 – Solventsuska
pitalinõue – täielikku
sisemudelit kasutavate
kindlustus- ja edasikind
lustusandjate puhul

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
10 – ei esitata standardvalemi kasutamise tõttu
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)
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C0010/R0500

S.26.01 – Solventsuska
pitalinõue – tururisk

JUHISED

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata riski puudumise tõttu
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu
17 – esitatakse kaks korda osalise sisemudeli kasutamise tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0510

S.26.02 – Solventsuska
pitalinõue – vastaspoole
makseviivituse risk

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata riski puudumise tõttu
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu
17 – esitatakse kaks korda osalise sisemudeli kasutamise tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0520

S.26.03 – Solventsuska
pitalinõue – elukindlus
tuse kindlustusrisk

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata riski puudumise tõttu
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu
17 – esitatakse kaks korda osalise sisemudeli kasutamise tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0530

S.26.04 – Solventsuska
pitalinõue –
tervisekindlustusrisk

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata riski puudumise tõttu
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu
17 – esitatakse kaks korda osalise sisemudeli kasutamise tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0540

S.26.05 – Solventsuska
pitalinõue – kahjukind
lustuse kindlustusrisk

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata riski puudumise tõttu
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu
17 – esitatakse kaks korda osalise sisemudeli kasutamise tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)
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C0010/R0550

S.26.06 – Solventsuska
pitalinõue –
operatsioonirisk

JUHISED

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu
17 – esitatakse kaks korda osalise sisemudeli kasutamise tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0560

S.26.07 – Solventsuska
pitalinõue – lihtsustused

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna lihtsustatud arvutusi ei kasutatud
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu
17 – esitatakse kaks korda osalise sisemudeli kasutamise tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0570

S.27.01 – Solventsuska
pitalinõue – kahju- ja
tervisekindlustuse
katastroofirisk

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata riski puudumise tõttu
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0580

C0010/R0590

S.28.01 – Miinimumka
pitalinõue – üksnes
elukindlustus või selle
edasikindlustus või
üksnes kahjukindlustus
või selle edasikindlustus

Valige üks järgmisest loetelust:

S.28.02 – Miinimumka
pitalinõue – nii elu- kui
ka
kahjukindlustustegevus

Valige üks järgmisest loetelust:

1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna nii elu- kui ka kahjukindlustus või nende edasikind
lustus
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna üksnes elukindlustus või selle edasikindlustus või
üksnes kahjukindlustus või selle edasikindlustus või üksnes edasikind
lustus
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0600

S.29.01 – Summa, mille
võrra varad ületavad
kohustisi

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)
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C0010/R0610

C0010/R0620

C0010/R0630

C0010/R0640

JUHISED

S.29.02 – Summa, mille
võrra varad ületavad
kohustisi – seletatav
investeeringute ja
finantskohustistega

Valige üks järgmisest loetelust:

S.29.03 – Summa, mille
võrra varad ületavad
kohustisi – seletatav
tehniliste eraldistega

Valige üks järgmisest loetelust:

S.29.04 – Üksikasjalik
analüüs perioodide kaupa
– tehnilised vood vs.
tehnilised eraldised

Valige üks järgmisest loetelust:

S.30.01 – Fakultatiivne
kindlustuskate kahju-ja
elukindlustustegevuse
puhul – põhiandmed

Valige üks järgmisest loetelust:

1 – esitatakse
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

1 – esitatakse
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

1 – esitatakse
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna fakultatiivne kindlustuskaitse puudub
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0650

S.30.02 – Fakultatiivne
kindlustuskate kahju-ja
elukindlustustegevuse
puhul – osakaal

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna fakultatiivne kindlustuskaitse puudub
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0660

S.30.03 – Lõppev edasi
kindlustusprogramm –
põhiandmed

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna edasikindlustustegevus puudub
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0670

S.30.04 – Lõppev edasi
kindlustusprogramm –
osakaal

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna edasikindlustustegevus puudub
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0680

S.31.01 – Edasikindlus
tajate osa (sealhulgas
piiratud edasikindlustus
ja eriotstarbelised
varakogumid)

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna edasikindlustustegevus puudub
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 493
▼B
KIRJE

C0010/R0690

S.31.02 – Eriotstarbe
lised varakogumid

JUHISED

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna eriotstarbelised varakogumid puuduvad
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0740

S.36.01 – Grupisisesed
tehingud – omakapitali
tüüpi tehingud, võlg ja
vara üleandmine

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna grupisisesed tehingud seoses omakapitali tüüpi tehin
gute, võla ja vara üleandmisega puuduvad
12 – ei esitata, kuna ükski emaettevõtja ei ole segakindlustusvaldusette
võtja ning kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei kuulu Solventsus II
direktiivi artikli 213 lõike 2 punktides a, b ja c määratletud gruppi
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0750

S.36.02 – Grupisisesed
tehingud –
tuletisinstrumendid

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna grupisisesed tehingud tuletisinstrumentidega puuduvad
12 – ei esitata, kuna ükski emaettevõtja ei ole segakindlustusvaldusette
võtja ning kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei kuulu Solventsus II
direktiivi artikli 213 lõike 2 punktides a, b ja c määratletud gruppi
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0760

S.36.03 – Grupisisesed
tehingud – grupisisene
edasikindlustus

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna grupisisese edasikindlustuse tehingud puuduvad
12 – ei esitata, kuna ükski emaettevõtja ei ole segakindlustusvaldusette
võtja ning kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei kuulu Solventsus II
direktiivi artikli 213 lõike 2 punktides a, b ja c määratletud gruppi
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0770

S.36.04 – Grupisisesed
tehingud – kulude jaga
mine, tingimuslikud
kohustised, bilansivälised
kirjed ja muud kirjed

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna puuduvad grupisisesed tehingud seoses kulude jaga
mise, tingimuslike kohustiste, bilansiväliste kirjete ja muude kirjetega
12 – ei esitata, kuna ükski emaettevõtja ei ole segakindlustusvaldusette
võtja ning kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei kuulu Solventsus II
direktiivi artikli 213 lõike 2 punktides a, b ja c määratletud gruppi
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)
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C0010/R0790

SR.02.01 –
Bilansiandmed

JUHISED

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohanda
mise portfellid puuduvad
14 – ei esitata, kuna käib kattuvusega kohandamise portfelli kohta
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0800

SR.12.01 – Elukindlus
tuse ja SLT tervisekind
lustuse tehnilised
eraldised

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohanda
mise portfellid või elukindlustus- ja SLT tervisekindlustustegevus
puuduvad
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0810

SR.17.01 – Kahjukind
lustuse tehnilised
eraldised

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohanda
mise portfellid või kahjukindlustustegevus puuduvad
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0820

SR.22.02 – Tulevaste
rahavoogude prognoos
(parim hinnang – kattu
vusega kohandamise
portfellid)

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna kattuvusega kohandamist ei kohaldata
15 – ei esitata, kuna käib eraldatud vahendite kogumi või ülejäänud osa
kohta
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0830

SR.22.03 – Teave kattu
vusega kohandamise
arvutamise kohta

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna kattuvusega kohandamist ei kohaldata
15 – ei esitata, kuna käib eraldatud vahendite kogumi või ülejäänud osa
kohta
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0840

SR.25.01 – Solventsus
kapitalinõue – ainult
standardvalemi kasuta
mise korral

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse standardvalemi kasutamise tõttu
►M2

__________ ◄

8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)
C0010/R0850

SR.25.02 – Solventsus
Valige üks järgmisest loetelust:
kapitalinõue – standard
1 – esitatakse
valemi ja osalise sisemu
deli kasutamise korral
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
10 – ei esitata standardvalemi kasutamise tõttu
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 495
▼B
KIRJE

C0010/R0860

SR.25.03 – Solventsus
kapitalinõue – täieliku
sisemudeli kasutamise
korral

JUHISED

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
10 – ei esitata standardvalemi kasutamise tõttu
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0870

SR.26.01 – Solventsus
kapitalinõue – tururisk

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata riski puudumise tõttu
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu
17 – esitatakse kaks korda osalise sisemudeli kasutamise tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0880

SR.26.02 – Solventsus
kapitalinõue – vastas
poole makseviivituse risk

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata riski puudumise tõttu
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu
17 – esitatakse kaks korda osalise sisemudeli kasutamise tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0890

SR.26.03 – Solventsus
kapitalinõue – elukind
lustuse kindlustusrisk

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata riski puudumise tõttu
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu
17 – esitatakse kaks korda osalise sisemudeli kasutamise tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0900

SR.26.04 – Solventsus
kapitalinõue –
tervisekindlustusrisk

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata riski puudumise tõttu
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu
17 – esitatakse kaks korda osalise sisemudeli kasutamise tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)
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C0010/R0910

SR.26.05 – Solventsus
kapitalinõue – kahju
kindlustuse
kindlustusrisk

JUHISED

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata riski puudumise tõttu
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu
17 – esitatakse kaks korda osalise sisemudeli kasutamise tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0920

SR.26.06 – Solventsus
kapitalinõue –
operatsioonirisk

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu
17 – esitatakse kaks korda osalise sisemudeli kasutamise tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0930

SR.26.07 – Solventsus
kapitalinõue –
lihtsustused

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna lihtsustatud arvutusi ei kasutatud
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu
17 – esitatakse kaks korda osalise sisemudeli kasutamise tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0940

SR.27.01 – Solventsus
kapitalinõue – kahju
kindlustuse
katastroofirisk

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata riski puudumise tõttu
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

S.01.02 – Põhiteave
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe esmast, kvartaalset ja iga-aastast esitamist üksi
kute üksuste kohta.
KIRJE

JUHISED

C0010/R0010

Kindlustus- või edasi
kindlustusandja nimi

Kindlustus- või edasikindlustusandja juriidiline nimi. Peab olema eri
vormides sama

C0010/R0020

Kindlustus- või edasi
kindlustusandja
tunnuskood

Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskood järgmises tähtsuse järje
korras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI)
— järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood
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C0010/R0030

Kindlustus- või edasi
kindlustusandja tunnus
koodi liik

JUHISED

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kindlustus- või edasikindlustu
sandja tunnuskoodi kirje puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
2 – erikood

C0010/R0040

Kindlustus- või edasi
kindlustusandja liik

►M2 Märkige aruandva kindlustus- või edasikindlustusandja liik.
Kindlustus- või edasikindlustusandja tegevusvaldkonna märkimiseks
valige üks järgmisest loetelust:
2 – kindlustus- või edasikindlustusandja, kes tegeleb elukindlustusega
3 – kindlustus- või edasikindlustusandja, kes tegeleb kahjukindlustusega
4 – kindlustus- või edasikindlustusandja, kes tegeleb nii elu- kui ka kahju
kindlustusega – artikli 73 lõige 2
5 – kindlustus- või edasikindlustusandja, kes tegeleb nii elu- kui ka kahju
kindlustusega – artikli 73 lõige 5
6 – edasikindlustusandja ◄

C0010/R0050

Tegevusloa andnud riik

Märkige kindlustus- või edasikindlustusandjale tegevusloa andnud riigi
(päritoluriik) ISO 3166–1 alpha–2 kood

C0010/R0070

Aruandluskeel

Märkige teabe esitamisel kasutatud keele ISO 639-1 kahetäheline kood

C0010/R0080

Aruande esitamise
kuupäev

Märkige aruande järelevalveasutusele esitamise kuupäev ISO 8601 (aaaakk-pp) vormingus

C0010/R0081

Majandusaasta lõpp

Märkige kindlustus- või edasikindlustusandja majandusaasta lõpu ISO
8601 (aaaa-kk-pp) kood, nt 2017-12–31

C0010/R0090

Aruandekuupäev

Märkige aruandeperioodi viimane kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp)
vormingus

C0010/R0100

Aruannete korrapärane/
sihtotstarbeline esitamine

Märkige, kas teave esitatakse seoses aruannete korrapärase või sihtotstar
belise esitamisega. Valige üks järgmisest loetelust:

▼M2

▼B

1 – esitatakse korrapäraselt
2 – esitatakse sihtotstarbeliselt
►M2 3 – S.30 vormid taasesitatakse vormi juhiste kohaselt
4 – jäetakse tühjaks ◄
C0010/R0110

Aruandevaluuta

Märkige igas aruandes kasutatud rahasummade valuuta tähtkood ISO 4217
vormingus

C0010/R0120

Arvestusstandardid

Märkige vormi S.02.01 kirjete esitamisel kasutatud arvestusstandardid,
finantsaruannete hindamispõhimõtted. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kindlustus- või edasikindlustusandja
finantsaruandlusstandardeid (IFRS)

kasutab

rahvusvahelisi

2 – kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab riigisisest üldtunnustatud
arvestustava (muu kui IFRS)
C0010/R0130

Solventsuskapitalinõude
arvutamise meetod

Märkige solventsuskapitalinõude arvutamisel kasutatud meetod. Valige
üks järgmisest loetelust:
1 – standardvalem
2 – osaline sisemudel
3 – täielik sisemudel
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C0010/R0140

JUHISED

Kindlustus- või edasi
Märkige, kui kindlustus- või edasikindlustusandja esitab näitajad, kasu
kindlustusandja paramee tades oma parameetreid. Valige üks järgmisest loetelust:
trite kasutamine
1 – kasutatakse kindlustus- või edasikindlustusandja parameetreid
2 – ei kasutata kindlustus- või edasikindlustusandja parameetreid

C0010/R0150

Eraldatud vahendite
kogumid

Märkige, kui kindlustus- või edasikindlustusandja esitab andmed eraldatud
vahendite kogumite tegevuse kohta Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse andmed eraldatud vahendite kogumi tegevuse kohta
2 – ei esitata andmeid eraldatud vahendite kogumi tegevuse kohta

C0010/R0170

Kattuvusega
kohandamine

Märkige, kui kindlustus- või edasikindlustusandja esitab näitajad, kasu
tades kattuvusega kohandamist. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse kattuvusega kohandamist
2 – ei kasutata kattuvusega kohandamist

C0010/R0180

Volatiilsusega
kohandamine

Märkige, kui kindlustus- või edasikindlustusandja esitab näitajad, kasu
tades volatiilsusega kohandamist. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse volatiilsusega kohandamist
2 – ei kasutata volatiilsusega kohandamist

C0010/R0190

Riskivaba intressimää
raga seotud
üleminekumeede

Märkige, kui kindlustus- või edasikindlustusandja esitab näitajad, kasu
tades asjakohase riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse riskivaba intressimääraga seotud üleminekumeedet
2 – ei kasutata riskivaba intressimääraga seotud üleminekumeedet

C0010/R0200

Tehniliste eraldistega
seotud üleminekumeede

Märkige, kui kindlustus- või edasikindlustusandja esitab näitajad, kasu
tades üleminekulist tehnilistest eraldistest mahaarvamist. Valige üks järg
misest loetelust:
1 – kasutatakse tehniliste eraldistega seotud üleminekumeedet
2 – ei kasutata tehniliste eraldistega seotud üleminekumeedet

C0010/R0210

Teabe esma- või taas
esitamine

Märkige, kas tegemist on teabe esmaesitamise või seoses aruandekuupäe
vaga juba esitatud andmete taasesitamisega Valige üks järgmisest loete
lust:
1 – esmaesitamine
2 – taasesitamine

S.01.03 – Põhiteave – Eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohan
damise portfellid
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe esmast ja iga-aastast esitamist üksikute üksuste
kohta.
Esitada tuleks kõik eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise
portfellid sõltumata sellest, kas need on teabe esitamise seisukohast olulised.
Esimeses tabelis esitatakse kõik eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega
kohandamise portfellid. Juhul kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega
kohandamise portfell, mis ei kata kogu eraldatud vahendite kogumit, tuleb esitada
kolm fondi: üks eraldatud vahendite kogumi, teine selles oleva kattuvusega
kohandamise portfelli ja kolmas fondi ülejäänud osa kohta (vastupidi juhul, kui
kattuvusega kohandamise portfellis on eraldatud vahendite kogum).
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Teises tabelis on selgitatud fondide eelmise lõigu kohaseid suhteid. Teises tabelis
esitatakse ainult need fondid, millel on sellised suhted.
KIRJE

JUHISED

Kõigi eraldatud vahendite kogumite / kattuvusega kohandamise portfellide loetelu (kattumine lubatud)
C0040

Fondi/portfelli number

Kindlustus- või edasikindlustusandja poolt igale eraldatud vahendite
kogumile ja kattuvusega kohandamise portfellile määratud kordu
matu number. See peab olema ühtne ning seda tuleb kasutada eral
datud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide
tuvastamiseks ka teistes vormides.

C0050

Eraldatud vahendite kogumi /
kattuvusega kohandamise
portfelli nimi

Märkige eraldatud vahendite kogumi ja kattuvusega kohandamise
portfelli nimi.
Võimaluse korral (kui on seotud äritootega) tuleb kasutada ärinime.
Kui see ei ole võimalik, nt kui fond on seotud mitme äritootega,
tuleb kasutada muud nime.
Nimi peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt.

C0060

Eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise
portfell / fondi ülejäänud osa

Märkige, kas see on eraldatud vahendite kogum või kattuvusega
kohandamise portfell. Juhul kui fond hõlmab teisi fonde, tuleb selles
lahtris märkida iga sellise fondi või allfondi liik. Valige üks järgmi
sest loetelust:
1 – eraldatud vahendite kogum
2 – kattuvusega kohandamise portfell
3 – fondi ülejäänud osa

C0070

C0080

Allfondiga (eraldatud vahen
dite kogum / kattuvusega
kohandamise portfell) eral
datud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise
portfell

Märkige, kas nimetatud fondi alla kuulub teisi fonde. Valige üks
järgmisest loetelust:

Olulisus

Märkige, kui eraldatud vahendite kogum või kattuvusega kohanda
mise portfell on teabe üksikasjaliku esitamise seisukohast oluline.
Valige üks järgmisest loetelust:

1 – fond hõlmab teisi fonde
2 – fond ei hõlma teisi fonde
Ainult nn emafondi puhul märkige 1.

1 – oluline
2 – ebaoluline
Juhul kui fondi alla kuulub teisi fonde, tuleb see kirje esitada ainult
nn emafondi puhul.
C0090

Artikkel 304

Märkige, kas eraldatud vahendite kogum kuulub Solventsus II direk
tiivi artikli 304 kohaldamisalasse. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – eraldatud vahendite kogum, mis kuulub artikli 304 kohaldamis
alasse – koos võimalusega kasutada aktsiariski alammoodulit
2 – eraldatud vahendite kogum, mis kuulub artikli 304 kohaldamis
alasse – ilma võimaluseta kasutada aktsiariski alammoodulit
3 – eraldatud vahendite kogum, mis ei kuulu artikli 304 kohaldamis
alasse

Allfondiga (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell) eraldatud vahendite kogumite /
kattuvusega kohandamise portfellide loetelu
C0100

Allfondiga (eraldatud vahen
dite kogum / kattuvusega
kohandamise portfell) eral
datud vahendite kogumi /
kattuvusega kohandamise
portfelli number

Teisi fonde hõlmavate fondide puhul (C0070 = 1) märkige C0040-s
esitatud number.
Sama fondi tuleb korrata nii mitmel real, kui on vaja hõlmatud
fondide esitamiseks.
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JUHISED

C0110

Fondi kuuluva eraldatud
vahendite kogumi / kattuvu
sega kohandamise portfelli
number

Märkige teistesse fondidesse kuuluvate fondide kirjes C0040 esitatud
number.

C0120

Allfond (eraldatud vahendite
kogum / kattuvusega kohan
damise portfell)

Märkige teistesse fondidesse kuuluva fondi liik. Valige üks järgmi
sest loetelust:
1 – eraldatud vahendite kogum
2 – kattuvusega kohandamise portfell

S.02.01 – Bilanss
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe esmast, kvartaalset ja iga-aastast esitamist üksi
kute üksuste, eraldatud vahendite kogumite ja ülejäänud osa kohta.
Veeru „Solventsus II kohane väärtus” (C0010) täitmisel järgitakse direktiivis
2009/138/EÜ, delegeeritud määruses (EL) 2015/35 ning Solventsus II tehnilistes
standardites ja suunistes sätestatud hindamispõhimõtteid.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtus” (C0020) puhul on kajastamis- ja
hindamispõhimõtted need, mida kindlustus- või edasikindlustusandja on kasu
tanud oma kohustuslikes aastaaruannetes vastavalt riigisisesele üldtunnustatud
arvestustavale või IFRSile, kui seda tunnustatakse riigisisese üldtunnustatud
arvestustavana. Vormis SR.02.01 tuleb see veerg täita üksnes siis, kui riigi
seadustega on ette nähtud, et eraldatud vahendite kogum koostab
finantsaruandeid.
Üldine juhis on, et iga kirje tuleb veerus „Kohustusliku aastaaruande väärtus”
esitada eraldi. Samas on veergu „Kohustusliku aastaaruande väärtus” lisatud
punktiirjoonega ridu, et saaks esitada koondnäitajaid juhul, kui üksiknäitajad ei
ole kättesaadavad.

KIRJE

JUHISED

Varad

Z0020

Eraldatud vahendite kogum
või ülejäänud osa

Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi
või ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – eraldatud vahendite kogum
2 – ülejäänud osa

Z0030

Fondi number

Kui Z0020 = 1, on see fondi kordumatu number, mille on määranud
kindlustus- või edasikindlustusandja. See on ajas muutumatu. Seda ei
tohi kasutada ühegi muu fondi puhul.
►M2

__________ ◄

Kui Z0020 = 2, siis märkida 0

C0020/R0010

Firmaväärtus

Immateriaalne vara, mis tuleneb äriühendusest ja mis kajastab selliste
varade majanduslikku väärtust, mida ei saa äriühenduses üksikult
kindlaks määrata või eraldi kajastada.
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JUHISED

C0020/R0020

Edasilükkunud soetuskulud

Soetuskulud, mis on seotud bilansipäeval kehtivate lepingutega ning
mis on ühest aruandeperioodist kantud edasi järgmistesse aruandepe
rioodidesse, kuna need on seotud veel lõppemata riskiperioodidega.
Elukindlustuse puhul lükatakse soetuskulud edasi, kui on tõenäoline,
et need kaetakse.

C0010–C0020/
R0030

Immateriaalsed varad

Immateriaalsed varad, välja arvatud firmaväärtus. Eristatav mittera
haline vara ilma materiaalse vormita.

C0010–C0020/
R0040

Edasilükkunud tulumaksu
varad

Edasilükkunud tulumaksu varad on tulevastel perioodidel seoses järg
miste asjaoludega kaetavad tulumaksusummad:
a) mahaarvatavad ajutised erinevused;
b) kasutamata maksukahjumite edasikandmine ja/või
c) kasutamata maksukrediitide edasikandmine.

C0010–C0020/
R0050

Pensionihüvitiste ülejääk

See on töötajate pensioniskeemiga seotud netoülejääk kokku.

C0010–C0020/
R0060

Materiaalne põhivara
omakasutuseks

Pidevaks kasutuseks mõeldud immateriaalne vara ja ettevõtja omaka
sutuseks hoitud kinnisvara. Samuti hõlmab see omakasutuseks hoitud
pooleliolevaid kinnisvaraobjekte.

C0010–C0020/
R0070

Investeeringud (v.a investeeri See on investeeringute (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepin
misriskiga elukindlustuslepin gute jaoks hoitavad varad) kogusumma.
gute jaoks hoitavad varad)

C0010–C0020/
R0080

Kinnisvara (v.a
omakasutuseks)

Muu kui omakasutuseks mõeldud kinnisvara väärtus. Samuti hõlmab
see muid kui omakasutuseks hoitud pooleliolevaid kinnisvaraobjekte.

C0010–C0020/
R0090

Osalused seotud ettevõtjates,
sealhulgas märkimisväärsed
osalused

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 13 punktis 20 ja artikli 212 punktis 2
määratletud märkimisväärsed osalused ning artikli 212 punkti 1
alapunktis b määratletud osalused seotud ettevõtjates (varem „sidu
settevõtjad”).
Kui osa märkimisväärsete osaluste ja seotud ettevõtjate varadest on
seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutega, tuleb see osa
esitada lahtrites C0010–C0020/R0220 „Investeerimisriskiga elukind
lustuslepingute jaoks hoitavad varad”.

C0010–C0020/
R0100

Aktsiad

C0010–C0020/
R0110

Aktsiad – noteeritud

See on noteeritud ja noteerimata aktsiate kogusumma.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus noteeritud/noteerimata ei ole kättesaadav, esitatakse selles
kirjes nende summa.

Aktsiad, mis kujutavad endast äriühingu kapitali ehk kajastavad
omandiõigust äriühingus ning millega kaubeldakse direktiivis 2004/
39/EÜ määratletud reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemis
süsteemis.
Välja jäetakse osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimis
väärsed osalused.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus noteeritud/noteerimata ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.
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C0010–C0020/
R0120

Aktsiad – noteerimata

JUHISED

Aktsiad, mis kujutavad endast äriühingu kapitali ehk kajastavad
omandiõigust äriühingus ning millega ei kaubelda direktiivis 2004/
39/EÜ määratletud reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemis
süsteemis.
Välja jäetakse osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimis
väärsed osalused.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus noteeritud/noteerimata ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

C0010–C0020/
R0130

Võlakirjad

See on riigivõlakirjade, äriühingu võlakirjade, struktureeritud väärt
paberite ja kollateraliseeritud väärtpaberite kogusumma.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
võlakirjade jaotus ei ole kättesaadav, esitatakse selles kirjes nende
summa.

C0010–C0020/
R0140

Riigivõlakirjad

Avaliku sektori asutuste, sealhulgas keskvalitsuste, riigiüleste valitsu
sasutuste, piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste emitee
ritud võlakirjad ja võlakirjad, millele on täies ulatuses, tingimusteta
ja pöördumatult andnud garantii Euroopa Keskpank, liikmesriikide
keskvalitsus ja keskpangad ning mis on nomineeritud ja rahastatud
selle keskvalitsuse, keskpanga, määruse (EL) nr 575/2013 artikli 117
lõikes 2 osutatud mitmepoolse arengupanga või määruse (EL)
nr 575/2013 artiklis 118 osutatud rahvusvahelise organisatsiooni
omavääringus, kui garantii vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/
35 artiklis 215 sätestatud nõuetele.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus võlakirjad / struktureeritud tooted / kollateraliseeritud väärtpa
berid ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

C0010–C0020/
R0150

Äriühingu võlakirjad

C0010–C0020/
R0160

Struktureeritud väärtpaberid

Äriühingute emiteeritud võlakirjad
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus võlakirjad / struktureeritud tooted / kollateraliseeritud väärtpa
berid ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

Hübriidväärtpaberid, milles on ühendatud fikseeritud tulumääraga
(tulu kindlasummaliste maksetena) instrument ja rida tuletisinstru
mente. Sellest klassist on välja jäetud fikseeritud tulumääraga väärt
paberid, mille on emiteerinud riikide valitsused. Väärtpaberid, mis on
tuletisinstrumentide tunnustega, sealhulgas krediidiriski vahetuste
hingud, püsitähtajaga vahetustehingud, krediidiriski optsioonid.
Selle klassi varad ei kuulu lahtisidumisele.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus võlakirjad / struktureeritud tooted / kollateraliseeritud väärtpa
berid ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.
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C0010–C0020/
R0170

Kollateraliseeritud
väärtpaberid

JUHISED

Väärtpaberid, mille väärtus ja maksed tulenevad alusvarade portfel
list. Siia kuuluvad varaga tagatud väärtpaberid, hüpoteekväärtpaberid,
ärihüpoteekväärtpaberid, kollateraliseeritud võlakohustused, kollatera
liseeritud laenukohustused, kollateraliseeritud hüpoteegiga seotud
kohustused.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus võlakirjad / struktureeritud tooted / kollateraliseeritud väärtpa
berid ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

C0010–C0020/
R0180

Ühiseks investeerimiseks
loodud ettevõtjad

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja on Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ artikli 1 lõikes 2 määratletud vabalt
võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtja (eurofond) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2011/61/EL artikli 4 lõike 1 punktis a määratletud alternatiivne
investeerimisfond.

C0010–C0020/
R0190

Tuletisinstrumendid

Finantsinstrument või muu leping, millel on järgmised kolm tunnust:
a) selle väärtus muutub vastavalt muutustele kindlaksmääratud
intressimääras, finantsinstrumendi hinnas, kauba hinnas, välisva
luutakursis, hinna- või määraindeksis, krediidireitingus või kredii
diindeksis või mõnes muus muutujas, tingimusel, et mitterahalise
muutuja korral ei ole tegemist spetsiifiliselt lepingupoolega seotud
muutujaga (mõnikord nimetatakse aluseks olevaks);
b) see kas ei nõua algset netoinvesteeringut või nõuab sellist algset
netoinvesteeringut, mis on väiksem, kui oleks nõutav teiste lepin
guliikide puhul, mis eeldatavasti reageeriksid turutegurite muutus
tele sarnasel viisil;
c) see arveldatakse tulevikus.
Siin esitatakse tuletisinstrumendi Solventsus II kohane väärtus aruan
dekuupäeva seisuga üksnes juhul, kui see on positiivne (kui see on
negatiivne, vt R0790).

C0010–C0020/
R0200

Muud hoiused kui raha
ekvivalendid

Muud sellised hoiused kui raha ekvivalendid, mida ei saa kasutada
maksete tegemiseks enne teatavat lõpptähtaega ning mida ei saa ilma
märkimisväärsete piirangute või trahvideta konverteerida ei sulara
haks ega arveldushoiuseks.

C0010–C0020/
R0210

Muud investeeringud

Muud investeeringud, mida eespool kajastatud investeeringud ei
hõlma.

C0010–C0020/
R0220

Investeerimisriskiga elukind
lustuslepingute jaoks hoitavad
varad

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad
(liigitatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud
äriliini 31).

C0010–C0020/
R0230

Laenud ja hüpoteeklaenud

See on laenude ja hüpoteeklaenude (st finantsvarad, mis tekivad, kui
kindlustus- või edasikindlustusandja laenab koos tagatisega või ilma
selleta välja vahendeid, sealhulgas rahalised kogumid) kogusumma.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
võlakirjade jaotus laenud/hüpoteeklaenud ei ole kättesaadav, esita
takse selles kirjes nende summa
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C0010–C0020/
R0240

Kindlustuslepingutega seotud
laenud

JUHISED

Kindlustusvõtjatele antud laenud, tagatud kindlustuslepingutega
(alusvaraks tehnilised eraldised)
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus kindlustuslepingutega seotud laenud / eraisikutele antud laenud
ja hüpoteeklaenud / muud laenud ja hüpoteeklaenud ei ole kätte
saadav, seda kirjet ei esitata.

C0010–C0020/
R0250

Eraisikutele antud laenud ja
hüpoteeklaenud

Finantsvarad, mis tekivad, kui laenuandjad laenavad eraisikust võlg
nikule koos tagatisega või ilma selleta vahendeid, sealhulgas raha
lised kogumid.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus kindlustuslepingutega seotud laenud / eraisikutele antud laenud
ja hüpoteeklaenud / muud laenud ja hüpoteeklaenud ei ole kätte
saadav, seda kirjet ei esitata.

C0010–C0020/
R0260

Muud laenud ja
hüpoteeklaenud

Kirje R0240 või R0250 alla mitte liigitatavad muud finantsvarad, mis
tekivad, kui laenuandjad laenavad võlgnikele koos tagatisega või
ilma selleta vahendeid, sealhulgas rahalised kogumid.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus kindlustuslepingutega seotud laenud / eraisikutele antud laenud
ja hüpoteeklaenud / muud laenud ja hüpoteeklaenud ei ole kätte
saadav, seda kirjet ei esitata.

C0010–C0020/
R0270

Edasikindlustuslepingutest
tulenevad sissenõutavad
summad seoses järgmisega:

See on edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad
kokku. See vastab edasikindlustaja osale tehnilistes eraldistes (seal
hulgas piiratud edasikindlustus ja eriotstarbelised varakogumid).

C0010–C0020/
R0280

Kahjukindlustus ja NSLT
tervisekindlustus

Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses
kahjukindlustuse ja NSLT tervisekindlustuse tehniliste eraldistega.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus) / NSLT tervisekind
lustus ei ole kättesaadav, esitatakse selles kirjes nende summa.

C0010–C0020/
R0290

Kahjukindlustus, v.a
tervisekindlustus

Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses
kahjukindlustustegevuse tehniliste eraldistega, v.a NSLT tervisekind
lustuse tehnilised eraldised

C0010–C0020/
R0300

NSLT tervisekindlustus

Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses
NSLT tervisekindlustuse tehniliste eraldistega.

C0010–C0020/
R0310

Elukindlustus ja SLT tervise
kindlustus, v.a tervisekind
lustus ja investeerimisriskiga
elukindlustus

Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses
elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehniliste eraldistega, v.a
tervisekindlustuse ja investeerimisriskiga elukindlustuse tehnilised
eraldised.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga
elukindlustus) / SLT tervisekindlustus ei ole kättesaadav, esitatakse
selles kirjes nende summa.
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C0010–C0020/
R0320

SLT tervisekindlustus

Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses
SLT tervisekindlustuse tehniliste eraldistega.

C0010–C0020/
R0330

Elukindlustus, v.a tervisekind Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses
elukindlustustegevuse tehniliste eraldistega, v.a SLT tervisekindlus
lustus ja investeerimisriskiga
tuse ja investeerimisriskiga elukindlustuse tehnilised eraldised.
elukindlustus

C0010–C0020/
R0340

Investeerimisriskiga
elukindlustus

Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses
investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tehniliste eraldistega.

C0010–C0020/
R0350

Edasikindlustusvõtjatele tehtud
sissemaksed

Hoiused seoses aktsepteeritud edasikindlustusega.

C0010–C0020/
R0360

Kindlustusega seotud nõuded
ja nõuded vahendajate vastu

►M2 Kindlustusvõtjate, kindlustajate ja muude kindlustustegevu
sega seotud isikute makstavad summad, mida tehnilised eraldised
ei hõlma.
See hõlmab aktsepteeritud edasikindlustusega seotud nõudeid.
Solventsus II veeru (C0010) puhul hõlmab see lahter ainult tähtajaks
tasumata summasid. ◄

C0010–C0020/
R0370

Edasikindlustusega seotud
nõuded

►M2 Edasikindlustajate ja edasikindlustustegevusega seotud isikute
makstavad summad, mida ei arvata edasikindlustuslepingutest tulene
vate sissenõutavate summade hulka.
See võib hõlmata järgmist: edasikindlustajate vastu olevad nõuded,
mis on seotud kindlustusvõtjate või soodustatud isikute rahuldatud
nõuetega; edasikindlustajate vastu olevad nõuded seoses kindlustus
väliste sündmuste või kindlustuslepingust tulenevate rahuldatud
nõuetega, nt vahendustasud.
Solventsus II veeru (C0010) puhul hõlmab see lahter ainult tähtajaks
tasumata summasid. ◄

C0010–C0020/
R0380

Nõuded (nõuded klientide
vastu, mitte kindlustus)

Hõlmab nõudeid (ei ole seotud kindlustusega) töötajate ja eri äripart
nerite vastu, sh avaliku sektori asutuste vastu.

C0010–C0020/
R0390

Omaaktsiad (otse hoitavad)

See on kindlustus- või edasikindlustusandja poolt otse hoitavate
omaaktsiate kogusumma.

C0010–C0020/
R0400

Omavahendite kirjete või
algkapitaliga seotud maksmi
sele kuuluvad summad, mis
on sisse nõutud, kuid veel
tasumata

Omavahendite kirjete või algkapitaliga seotud maksmisele kuuluvate
selliste summade väärtus, mis on sisse nõutud, kuid veel tasumata.

C0010–C0020/
R0410

Raha ja raha ekvivalendid

Ringluses olevad rahatähed ja mündid, mida tavaliselt kasutatakse
maksete tegemiseks, ja hoiused, mis on nõudmise korral vahetatavad
nominaalväärtuses sularaha vastu ja mis on otseselt kasutatavad
maksete tegemiseks tšeki, veksli, maksekorralduse, otsekorralduse,
otsekrediidi või muu sarnase otsese makseinstrumendi kaudu, ilma
et sellega kaasneks trahve või piiranguid.
Pangakontosid tasaarvestada ei tohi, seega kajastatakse selles kirjes
ainult positiivsed kontod; arvelduskrediit näidatakse kohustiste all,
v.a juhul, kui õiguslikult on tasaarvestus lubatud ja esineb tõendatav
kavatsus teha seda netobaasil.
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C0010–C0020/
R0420

Muud, mujal kajastamata
varad

Kõigi selliste varade summa, mida ei ole juba muudes bilansikirjetes
kajastatud.

C0010–C0020/
R0500

Varad kokku

See on kõigi varade kogusumma.

Tehnilised eraldised –
kahjukindlustus

Kahjukindlustuse tehniliste eraldiste summa.

Kohustised

C0010–C0020/
R0510

See summa sisaldab tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud jaotus
metoodikale.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
kahjukindlustuse tehniliste eraldiste jaotus kahjukindlustus (v.a tervi
sekindlustus) / NSLT tervisekindlustus ei ole kättesaadav, esitatakse
selles kirjes nende summa.

C0010–C0020/
R0520

C0010/R0530

C0010/R0540

Tehnilised eraldised – kahju
kindlustus (v.a
tervisekindlustus)

See on kahjukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus) tehniliste eral
diste kogusumma.

Tehnilised eraldised – kahju
kindlustus (v.a tervisekind
lustus) – tervikuna arvutatud
tehnilised eraldised

See on kahjukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus) tervikuna
arvutatud tehniliste eraldiste (jäljendatav/maandatav portfell) kogu
summa.

Tehnilised eraldised – kahju
kindlustus (v.a tervisekind
lustus) – parim hinnang

See on kahjukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus) tehniliste eral
diste parima hinnangu kogusumma.

See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

Parim hinnang esitatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlus
tust maha arvatud.
See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

C0010/R0550

C0010–C0020/
R0560

Tehnilised eraldised – kahju
kindlustus (v.a tervisekind
lustus) – riskimarginaal

See on kahjukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus) tehniliste eral
diste riskimarginaali kogusumma.

Tehnilised eraldised – NSLT
tervisekindlustus

See on NSLT tervisekindlustuse tehniliste eraldiste kogusumma.

See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.
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C0010/R0570

C0010/R0580

JUHISED

Tehnilised eraldised – NSLT
tervisekindlustus – tervikuna
arvutatud tehnilised eraldised

See on NSLT tervisekindlustuse tervikuna arvutatud tehniliste eral
diste (jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.

Tehnilised eraldised – NSLT
tervisekindlustus – parim
hinnang

See on NSLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste parima
hinnangu kogusumma.

See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

Parim hinnang esitatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlus
tust maha arvatud.
See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

C0010/R0590

C0010–C0020/
R0600

Tehnilised eraldised – NSLT
tervisekindlustus –
riskimarginaal

See on NSLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste riskimar
ginaali kogusumma.

Tehnilised eraldised –
elukindlustus (v.a investeeri
misriskiga elukindlustus)

Elukindlustuse (v.a investeerimisriskiga elukindlustus) tehniliste eral
diste summa.

See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
elukindlustuse (v. a investeerimisriskiga elukindlustus) tehniliste eral
diste jaotus SLT tervisekindlustus / elukindlustus (v. a tervisekind
lustus, investeerimisriskiga elukindlustus) ei ole kättesaadav, esita
takse selles kirjes nende summa.

C0010–C0020/
R0610

Tehnilised eraldised – SLT
tervisekindlustus

See on SLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste kogu
summa.
See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

C0010/R0620

Tehnilised eraldised – SLT
tervisekindlustus – tervikuna
arvutatud tehnilised eraldised

See on SLT tervisekindlustustegevuse tervikuna arvutatud tehniliste
eraldiste (jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.
See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.
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C0010/R0630

Tehnilised eraldised – SLT
tervisekindlustus – parim
hinnang

JUHISED

See on SLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste parima
hinnangu kogusumma.
Parim hinnang esitatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlus
tust maha arvatud.
See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

C0010/R0640

C0010–C0020/
R0650

C0010/R0660

C0010/R0670

Tehnilised eraldised – SLT
tervisekindlustus –
riskimarginaal

See on SLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste riskimargi
naali kogusumma.

Tehnilised eraldised –
elukindlustus (v.a tervisekind
lustus ja investeerimisriskiga
elukindlustus)

See on elukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus ja investeerimis
riskiga elukindlustus) tehniliste eraldiste kogusumma.

Tehnilised eraldised –
elukindlustus (v.a tervisekind
lustus ja investeerimisriskiga
elukindlustus) – tervikuna
arvutatud tehnilised eraldised

See on elukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus ja investeerimis
riskiga elukindlustus) tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste (jäljen
datav/maandatav portfell) kogusumma.

Tehnilised eraldised –
elukindlustus (v.a tervisekind
lustus ja investeerimisriskiga
elukindlustus) – parim
hinnang

See on elukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus ja investeerimis
riskiga elukindlustus) tehniliste eraldiste parima hinnangu kogu
summa.

See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

Parim hinnang esitatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlus
tust maha arvatud.
See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

C0010/R0680

Tehnilised eraldised –
elukindlustus (v.a tervisekind
lustus ja investeerimisriskiga
elukindlustus) – riskimarginaal

See on elukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus ja investeerimis
riskiga elukindlustus) tehniliste eraldiste riskimarginaali kogusumma.
See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.
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C0010–C0020/
R0690

Tehnilised eraldised – inves
teerimisriskiga elukindlustus

JUHISED

See on investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tehniliste eraldiste
kogusumma.
See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

C0010/R0700

C0010/R0710

Tehnilised eraldised – inves
teerimisriskiga elukindlustus –
tervikuna arvutatud tehnilised
eraldised

See on investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tervikuna arvu
tatud tehniliste eraldiste (jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.

Tehnilised eraldised – inves
teerimisriskiga elukindlustus –
parim hinnang

See on investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tehniliste eraldiste
parima hinnangu kogusumma.

See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

Parim hinnang esitatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlus
tust maha arvatud.
See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

C0010/R0720

Tehnilised eraldised – inves
teerimisriskiga elukindlustus –
riskimarginaal

See on investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tehniliste eraldiste
riskimarginaali kogusumma.

C0020/R0730

Muud tehnilised eraldised

Muud tehnilised eraldised, mida kindlustus- või edasikindlustusandja
kajastab kohustuslikus aastaaruandes vastavalt riigisisesele üldtun
nustatud arvestustavale või IFRSile.

C0010–C0020/
R0740

Tingimuslikud kohustised

Tingimuslik kohustis on määratletud järgmiselt:

See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

a) võimalik möödunud sündmusest tekkinud kohustus, mille olema
solu kinnitab vaid ühe või mitme ebakindla tulevikusündmuse
toimumine või mittetoimumine, mis ei ole täielikult majandusük
suse kontrolli all, või
b) olemasolev möödunud sündmusest tekkinud kohustus, isegi kui:
i) ei ole tõenäoline, et selle kohustuse täitmiseks tuleb loovutada
majanduslikult kasulikke vahendeid või
ii) kohustuse summat ei saa piisava usaldusväärsusega mõõta.
Bilansis kajastatavate tingimuslike kohustiste summa peab vastama
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 11 sätestatud
kriteeriumidele.
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C0010–C0020/
R0750

Muud kui tehnilised eraldised

JUHISED

Teadmata kestuse või summaga kohustised, v.a need, mis on esitatud
kirje „Pensionihüvitistega seotud kohustused” all.
Eraldisi kajastatakse kohustistena (eeldusel, et on võimalik anda usal
dusväärne hinnang), kui need on kohustused, mille täitmise tulemu
sena majanduslikult kasulikud vahendid tõenäoliselt vähenevad.

C0010–C0020/
R0760

Pensionihüvitistega seotud
kohustused

See on töötajate pensioniskeemiga seotud netokohustused kokku.

C0010–C0020/
R0770

Edasikindlustajatelt saadud
hoiused

Edasikindlustajalt saadud summad (nt raha) või edasikindlustaja
poolt vastavalt edasikindlustuslepingule maha arvatud summad.

C0010–C0020/
R0780

Edasilükkunud tulumaksu
kohustised

Edasilükkunud tulumaksu kohustised on tulevastel perioodidel seoses
maksustatavate ajutiste erinevustega makstavad tulumaksusummad.

C0010–C0020/
R0790

Tuletisinstrumendid

Finantsinstrument või muu leping, millel on järgmised kolm tunnust:
a) selle väärtus muutub vastavalt muutustele kindlaksmääratud
intressimääras, finantsinstrumendi hinnas, kauba hinnas, välisva
luutakursis, hinna- või määraindeksis, krediidireitingus või kredii
diindeksis või mõnes muus muutujas, tingimusel, et mitterahalise
muutuja korral ei ole tegemist spetsiifiliselt lepingupoolega seotud
muutujaga (mõnikord nimetatakse aluseks olevaks);
b) see kas ei nõua algset netoinvesteeringut või nõuab sellist algset
netoinvesteeringut, mis on väiksem, kui oleks nõutav teiste lepin
guliikide puhul, mis eeldatavasti reageeriksid turutegurite muutus
tele sarnasel viisil;
c) see arveldatakse tulevikus.
Sellel real esitatakse üksnes tuletisinstrumentidest tulenevad kohus
tised (st aruandekuupäeva seisuga negatiivse väärtusega tuletisinstru
mendid). Tuletisinstrumentide varad esitatakse lahtrites C0010–
C0020/R0190.
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kelle riigisisese üldtunnustatud
arvestustavaga ei ole ette nähtud tuletisinstrumentide hindamist, ei
pea finantsaruannete väärtust esitama.

C0010–C0020/
R0800

Krediidiasutustele võlgnetavad
summad

Krediidiasutustele võlgnetavad summad, nt hüpoteeklaenud ja
laenud, v.a krediidiasutuste omatavad võlakirjad (ettevõtjal ei ole
võimalik tuvastada kõiki tema emiteeritud võlakirjade omanikke) ja
allutatud kohustised. See hõlmab ka panga arvelduskrediite.

C0010–
C0020/R081
___ ◄
►M2

Muud finantskohustised kui
krediidiasutustele võlgnetavad
summad

Muud finantskohustised hõlmavad kindlustus- või edasikindlustu
sandja emiteeritud võlakirju (mida hoiavad krediidiasutused või
mitte), kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud strukturee
ritud väärtpabereid ning muudele üksustele kui krediidiasutused taga
simaksmisele kuuluvaid hüpoteeklaene ja laene.
Allutatud kohustisi selles kirjes arvesse ei võeta.
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C0010–C0020/
R0820

Kindlustuslepingutega seotud
võlgnevused ja võlgnevused
kindlustusvahendajatele

JUHISED

►M2 Kindlustusvõtjatele, kindlustajatele ja muudele kindlustusega
seotud isikutele makstavad summad, mida tehnilised eraldised ei
hõlma.
Hõlmab (edasi)kindlustusvahendajatele makstavaid summasid (nt
kindlustusvahendajatele tasumisele kuuluvad vahendustasud, mida
kindlustus- või edasikindlustusandja ei ole veel tasunud).
Ei hõlma muudele kindlustusandjatele tasutavaid laene ja hüpoteeke,
kui need on seotud rahastamisega ega ole seotud kindlustustegevu
sega (sellised laenud ja hüpoteegid tuleb esitada finantskohustistena).
See hõlmab aktsepteeritud edasikindlustusega seotud võlgnevusi.
Solventsus II veeru (C0010) puhul hõlmab see lahter ainult tähtajaks
tasumata summasid ◄

C0010–C0020/
R0830

Edasikindlustuslepingutega
seotud võlgnevused

►M2 Edasikindlustajatele makstavad summad (eelkõige arveldus
kontod), v.a edasikindlustustegevusega seotud sissemaksed, mida ei
arvata edasikindlustuslepingutest tulenevate sissenõutavate summade
hulka.
Hõlmab võlgnevusi edasikindlustajatele seoses edasiantud kindlustus
maksetega.
Solventsus II veeru (C0010) puhul hõlmab see lahter ainult tähtajaks
tasumata summasid. ◄

C0010–C0020/
R0840

Võlgnevused (klientidele,
mitte kindlustus)

See on klientidele võlgnetav kogusumma, sealhulgas töötajatele,
tarnijatele jne tasumisele kuuluvad kindlustusega mitteseotud
summad; see on paralleelne nõuetega (nõuded klientide vastu, mitte
kindlustus) varade poolel; hõlmab avaliku sektori asutusi.

C0010–C0020/
R0850

Allutatud kohustised

Allutatud kohustised on võlakohustused, mis kuuluvad ettevõtja
likvideerimise korral madalamasse nõudeõiguse järku kui muud kind
laksmääratud võlakohustused. See on kõigi põhiomavahenditesse
kuuluvate ja mittekuuluvate allutatud võlakohustiste kogusumma.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud kohustised /
põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud kohustised ei ole kätte
saadav, esitatakse selles kirjes nende summa.

C0010–C0020/
R0860

Põhiomavahenditesse mitte
kuuluvad allutatud kohustised

Allutatud kohustised on võlakohustused, mis kuuluvad ettevõtja
likvideerimise korral madalamasse nõudeõiguse järku kui muud kind
laksmääratud võlakohustused. Muud võlakohustused võivad kuuluda
isegi veel madalamasse nõudeõiguse järku. Selles kirjes tuleb kajas
tada üksnes selliseid allutatud kohustisi, mis ei kuulu põhiomavahen
ditesse.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud kohustised /
põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud kohustised ei ole kätte
saadav, seda kirjet ei esitata.

C0010–C0020/
R0870

Põhiomavahenditesse
kuuluvad allutatud kohustised

Põhiomavahenditesse liigitatud allutatud kohustised.

C0010–C0020/
R0880

Muud, mujal kajastamata
kohustised

Selliste muude kohustiste kogusumma, mida ei ole juba muudes
bilansikirjetes kajastatud.

Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud kohustised /
põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud kohustised ei ole kätte
saadav, seda kirjet ei esitata.
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C0010–C0020/
R0900

Kohustised kokku

See on kõigi kohustiste kogusumma.

C0010/R1000

Summa, mille võrra varad
ületavad kohustisi

See on kogusumma, mille võrra ettevõtja varad ületavad kohustisi
Solventsus II hindamismeetodi kohaselt. Varade väärtus miinus
kohustised.

C0020/R1000

Summa, mille võrra varad
ületavad kohustisi

See on kohustusliku aastaaruande väärtuse veerus esitatud kogu
summa, mille võrra varad ületavad kohustisi.

(kohustusliku aastaaruande
väärtus)

S.02.02 – Varad ja kohustised valuutade kaupa
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat
teavet.
See vorm tuleb täita vastavalt bilanssi käsitlevale vormile (S.02.01). Hindamis
põhimõtted on sätestatud direktiivis 2009/138/EÜ, delegeeritud määruses (EL)
2015/35 ning Solventsus II tehnilistes standardites ja suunistes.
Seda vormi ei tule esitada, kui üle 90 % varadest ja ka kohustistest on ühes
valuutas.
Sõltumata varade ja kohustiste summast tuleb vormi esitamise korral alati esitada
teave aruandlusvaluuta kohta. Valuutade kaupa esitatud teave peab kajastama
vähemalt 90 % varade kogusummast ja kohustiste kogusummast. Ülejäänud
10 % liidetakse kokku. Kui 90 % nõude täitmiseks tuleb konkreetne valuuta
esitada kas varade või kohustiste puhul, siis tuleb see valuuta esitada nii varade
kui ka kohustiste puhul.

KIRJE

JUHISED

C0010/R0010

Valuutad

Märkige iga esitatava valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus.

C0020/R0020

Kõigi valuutade koguväärtus – Investeeringute koguväärtus (v.a investeerimisriskiga elukindlustusle
Investeeringud (v.a investeeri pingute jaoks hoitavad varad) kõigi valuutade puhul kokku.
misriskiga elukindlustuslepin
gute jaoks hoitavad varad)

C0030/R0020

Aruandlusvaluuta väärtus –
Investeeringute väärtus (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepin
Investeeringud (v.a investeeri gute jaoks hoitavad varad) aruandlusvaluuta puhul.
misriskiga elukindlustuslepin
gute jaoks hoitavad varad)

C0040/R0020

Muude ülejäänud valuutade
väärtus – Investeeringud (v.a
investeerimisriskiga elukind
lustuslepingute jaoks hoitavad
varad)

Investeeringute koguväärtus (v.a investeerimisriskiga elukindlustusle
pingute jaoks hoitavad varad) ülejäänud valuutade puhul, mida ei
esitata valuutade kaupa.
See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0020) ega summasid valuutade kaupa esitatud
olulistes valuutades (C0050/R0020).
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C0050/R0020

Investeeringute väärtus (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepin
Oluliste valuutade väärtus –
Investeeringud (v.a investeeri gute jaoks hoitavad varad) iga eraldi esitatava valuuta puhul.
misriskiga elukindlustuslepin
gute jaoks hoitavad varad)

C0020/R0030

Kõigi valuutade koguväärtus –
Muud varad: materiaalne
põhivara omakasutuseks, raha
ja raha ekvivalendid, kindlus
tuslepingutega seotud laenud,
eraisikutele antud laenud ja
hüpoteeklaenud ning muud
laenud ja hüpoteeklaenud (v.a
investeerimisriskiga
elukindlustuslepingud)

Esitage muude varade koguväärtus: materiaalne põhivara omakasu
tuseks, raha ja raha ekvivalendid, kindlustuslepingutega seotud
laenud, eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud ning muud
laenud ja hüpoteeklaenud (v.a investeerimisriskiga elukindlustusle
pingud) kõigi valuutade puhul.

C0030/R0030

Aruandlusvaluuta väärtus –
Muud varad: materiaalne
põhivara omakasutuseks, raha
ja raha ekvivalendid, kindlus
tuslepingutega seotud laenud,
eraisikutele antud laenud ja
hüpoteeklaenud ning muud
laenud ja hüpoteeklaenud (v.a
investeerimisriskiga
elukindlustuslepingud)

Esitage muude varade väärtus: materiaalne põhivara omakasutuseks,
raha ja raha ekvivalendid, kindlustuslepingutega seotud laenud, erai
sikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud ning muud laenud ja hüpo
teeklaenud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud) aruand
lusvaluuta puhul.

C0040/R0030

Muude ülejäänud valuutade
väärtus – Muud varad: mate
riaalne põhivara omakasutu
seks, raha ja raha ekviva
lendid, kindlustuslepingutega
seotud laenud, eraisikutele
antud laenud ja hüpotee
klaenud ning muud laenud ja
hüpoteeklaenud (v.a investee
rimisriskiga
elukindlustuslepingud)

Esitage muude varade koguväärtus: materiaalne põhivara omakasu
tuseks, raha ja raha ekvivalendid, kindlustuslepingutega seotud
laenud, eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud ning muud
laenud ja hüpoteeklaenud (v.a investeerimisriskiga elukindlustusle
pingud) selliste ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade
kaupa.

Oluliste valuutade väärtus –
Muud varad: materiaalne
põhivara omakasutuseks, raha
ja raha ekvivalendid, kindlus
tuslepingutega seotud laenud,
eraisikutele antud laenud ja
hüpoteeklaenud ning muud
laenud ja hüpoteeklaenud (v.a
investeerimisriskiga
elukindlustuslepingud)

Esitage muude varade väärtus: materiaalne põhivara omakasutuseks,
raha ja raha ekvivalendid, kindlustuslepingutega seotud laenud, erai
sikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud ning muud laenud ja hüpo
teeklaenud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud) iga eraldi
esitatava valuuta puhul.

C0050/R0030

See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0030) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0030).
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C0020/R0040

Kõigi valuutade koguväärtus –
Investeerimisriskiga elukind
lustuslepingute jaoks hoitavad
varad

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavate varade
koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

C0030/R0040

Aruandlusvaluuta väärtus –
Investeerimisriskiga elukind
lustuslepingute jaoks hoitavad
varad

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavate varade
väärtus aruandlusvaluuta puhul.

C0040/R0040

Muude ülejäänud valuutade
väärtus – Investeerimisriskiga
elukindlustuslepingute jaoks
hoitavad varad

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavate varade
koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade
kaupa.

C0050/R0040

Oluliste valuutade väärtus –
Investeerimisriskiga elukind
lustuslepingute jaoks hoitavad
varad

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavate varade
väärtus kõigi eraldi esitatavate valuutade puhul.

C0020/R0050

Kõigi valuutade koguväärtus –
Edasikindlustuslepingutest
tulenevad sissenõutavad
summad

Edasikindlustuslepingutest tulenevate sissenõutavate summade kogu
väärtus kõigi valuutade puhul kokku.

C0030/R0050

Aruandlusvaluuta väärtus –
Edasikindlustuslepingutest
tulenevad sissenõutavad
summad

Edasikindlustuslepingutest tulenevate
väärtus aruandlusvaluuta puhul.

C0040/R0050

Muude ülejäänud valuutade
väärtus – Edasikindlustusle
pingutest tulenevad sissenõu
tavad summad

Edasikindlustuslepingutest tulenevate sissenõutavate summade kogu
väärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

C0050/R0050

Oluliste valuutade väärtus –
Edasikindlustuslepingutest
tulenevad sissenõutavad
summad

Edasikindlustuslepingutest tulenevate sissenõutavate
väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

C0020/R0060

Kõigi valuutade koguväärtus –
Edasikindlustusvõtjatele tehtud
sissemaksed, kindlustusega
seotud nõuded ja nõuded
vahendajate vastu ning edasi
kindlustusega seotud nõuded

Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksete, kindlustusega seotud
nõuete ja vahendajate vastu olevate nõuete ning edasikindlustusega
seotud nõuete koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

C0030/R0060

Aruandlusvaluuta väärtus –
Edasikindlustusvõtjatele tehtud
sissemaksed, kindlustusega
seotud nõuded ja nõuded
vahendajate vastu ning edasi
kindlustusega seotud nõuded

Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksete, kindlustusega seotud
nõuete ja vahendajate vastu olevate nõuete ning edasikindlustusega
seotud nõuete väärtus aruandlusvaluuta puhul.

See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0040) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0040).

sissenõutavate

summade

See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0050) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0050).

summade
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Muude ülejäänud valuutade
väärtus – Edasikindlustusvõt
jatele tehtud sissemaksed,
kindlustusega seotud nõuded
ja nõuded vahendajate vastu
ning edasikindlustusega seotud
nõuded

Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksete, kindlustusega seotud
nõuete ja vahendajate vastu olevate nõuete ning edasikindlustusega
seotud nõuete väärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata
valuutade kaupa.

C0050/R0060

Oluliste valuutade väärtus –
Edasikindlustusvõtjatele tehtud
sissemaksed, kindlustusega
seotud nõuded ja nõuded
vahendajate vastu ning edasi
kindlustusega seotud nõuded

Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksete, kindlustusega seotud
nõuete ja vahendajate vastu olevate nõuete ning edasikindlustusega
seotud nõuete väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

C0020/R0070

Kõigi valuutade koguväärtus –
Mis tahes muud varad

Mis tahes muude varade koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

C0030/R0070

Aruandlusvaluuta väärtus –
Mis tahes muud varad

Mis tahes muude varade väärtus aruandlusvaluuta puhul.

C0040/R0070

Muude ülejäänud valuutade
väärtus – Mis tahes muud
varad

Mis tahes muude varade koguväärtus ülejäänud valuutade puhul,
mida ei esitata valuutade kaupa.

C0050/R0070

Oluliste valuutade väärtus –
Mis tahes muud varad

Mis tahes muude varade väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

C0020/R0100

Kõigi valuutade koguväärtus –
Varad kokku

Varade koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

C0030/R0100

Aruandlusvaluuta väärtus –
Varad kokku

Varade koguväärtus aruandlusvaluuta puhul.

C0040/R0100

Muude ülejäänud valuutade
väärtus – Varad kokku

Varade koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuu
tade kaupa.

See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0060) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0060).

See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0070) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0070).

See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0100) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0100).

C0050/R0100

Oluliste valuutade väärtus –
Varad kokku

Varade koguväärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

C0020/R0110

Kõigi valuutade koguväärtus –
Tehnilised eraldised (v.a
investeerimisriskiga
elukindlustuslepingud)

Tehniliste eraldiste (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)
koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

C0030/R0110

Aruandlusvaluuta väärtus –
Tehnilised eraldised (v.a
investeerimisriskiga
elukindlustuslepingud)

Tehniliste eraldiste (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)
väärtus aruandlusvaluuta puhul.
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Muude ülejäänud valuutade
väärtus – Tehnilised eraldised
(v.a investeerimisriskiga
elukindlustuslepingud)

Tehniliste eraldiste (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)
koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade
kaupa.

C0050/R0110

Oluliste valuutade väärtus –
Tehnilised eraldised (v.a
investeerimisriskiga
elukindlustuslepingud)

Tehniliste eraldiste (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)
väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

C0020/R0120

Kõigi valuutade koguväärtus –
Tehnilised eraldised – inves
teerimisriskiga
elukindlustuslepingud

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutega seotud tehniliste eral
diste koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

C0030/R0120

Aruandlusvaluuta väärtus –
Tehnilised eraldised – inves
teerimisriskiga
elukindlustuslepingud

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutega seotud tehniliste eral
diste väärtus aruandlusvaluuta puhul.

C0040/R0120

Muude ülejäänud valuutade
väärtus – Tehnilised eraldised
– investeerimisriskiga
elukindlustuslepingud

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutega seotud tehniliste eral
diste väärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade
kaupa.

C0050/R0120

Oluliste valuutade väärtus –
Tehnilised eraldised – inves
teerimisriskiga
elukindlustuslepingud

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutega seotud tehniliste eral
diste väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

C0020/R0130

Kõigi valuutade koguväärtus –
Edasikindlustajatelt saadud
hoiused ning kindlustuslepin
gutega seotud võlgnevused,
võlgnevused kindlustusvahen
dajate ees ning edasikindlus
tuslepingutega seotud
võlgnevused

►M1 Edasikindlustajatelt saadud sissemaksete, kindlustuslepingu
tega seotud võlgnevuste, kindlustusvahendajate ees olevate võlgne
vuste ja edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevuste koguväärtus
kõigi valuutade puhul kokku. ◄

C0030/R0130

Aruandlusvaluuta väärtus –
Edasikindlustajatelt saadud
hoiused ning kindlustuslepin
gutega seotud võlgnevused,
võlgnevused kindlustusvahen
dajate ees ning edasikindlus
tusega seotud võlgnevused

►M1 Edasikindlustajatelt saadud sissemaksete, kindlustuslepingu
tega seotud võlgnevuste, kindlustusvahendajate ees olevate võlgne
vuste ja edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevuste väärtus
aruandlusvaluuta puhul. ◄

C0040/R0130

Muude ülejäänud valuutade
väärtus – Edasikindlustajatelt
saadud hoiused ning kindlus
tuslepingutega seotud võlgne
vused, võlgnevused kindlus
tusvahendajate ees ning edasi
kindlustusega seotud
võlgnevused

►M1 Edasikindlustajatelt saadud sissemaksete, kindlustuslepingu
tega seotud võlgnevuste, kindlustusvahendajate ees olevate võlgne
vuste ja edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevuste väärtus
ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0110) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0110).

See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0120) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0120).

See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0130) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0130). ◄
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C0050/R0130

Oluliste valuutade väärtus –
Edasikindlustajatelt saadud
hoiused ning kindlustuslepin
gutega seotud võlgnevused,
võlgnevused kindlustusvahen
dajate ees ning edasikindlus
tusega seotud võlgnevused

►M1 Edasikindlustajatelt saadud sissemaksete, kindlustuslepingu
tega seotud võlgnevuste, kindlustusvahendajate ees olevate võlgne
vuste ja edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevuste väärtus iga
eraldi esitatava valuuta puhul. ◄

C0020/R0140

Kõigi valuutade koguväärtus –
Tuletisinstrumendid

Tuletisinstrumentide koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

C0030/R0140

Aruandlusvaluuta väärtus –
Tuletisinstrumendid

Tuletisinstrumentide väärtus aruandlusvaluuta puhul.

C0040/R0140

Muude ülejäänud valuutade
väärtus – Tuletisinstrumendid

Tuletisinstrumentide koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei
esitata valuutade kaupa.
See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0140) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0140).

C0050/R0140

Oluliste valuutade väärtus –
Tuletisinstrumendid

Tuletisinstrumentide väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

C0020/R0150

Kõigi valuutade koguväärtus –
Finantskohustised

Finantskohustiste koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

C0030/R0150

Aruandlusvaluuta väärtus –
Finantskohustised

Finantskohustiste väärtus aruandlusvaluuta puhul.

C0040/R0150

Muude ülejäänud valuutade
väärtus – Finantskohustised

Finantskohustiste koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei
esitata valuutade kaupa.
See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0150) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0150).

C0050/R0150

Oluliste valuutade väärtus –
Finantskohustised

Finantskohustiste väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

C0020/R0160

Kõigi valuutade koguväärtus –
Tingimuslikud kohustised

Tingimuslike kohustiste koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

C0030/R0160

Aruandlusvaluuta väärtus –
Tingimuslikud kohustised

Tingimuslike kohustiste väärtus aruandlusvaluuta puhul.

C0040/R0160

Muude ülejäänud valuutade
väärtus – Tingimuslikud
kohustised

Tingimuslike kohustiste koguväärtus ülejäänud valuutade puhul,
mida ei esitata valuutade kaupa.

C0050/R0160

Oluliste valuutade väärtus –
Tingimuslikud kohustised

Tingimuslike kohustiste väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

C0020/R0170

Kõigi valuutade koguväärtus –
Mis tahes muud kohustised

Mis tahes muude kohustiste koguväärtus kõigi valuutade puhul
kokku.

C0030/R0170

Aruandlusvaluuta väärtus –
Mis tahes muud kohustised

Mis tahes muude kohustiste väärtus aruandlusvaluuta puhul.

See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0160) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0160).
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Muude ülejäänud valuutade
väärtus – Mis tahes muud
kohustised

Mis tahes muude kohustiste koguväärtus ülejäänud valuutade puhul,
mida ei esitata valuutade kaupa.

C0050/R0170

Oluliste valuutade väärtus –
Mis tahes muud kohustised

Mis tahes muude kohustiste väärtus iga eraldi esitatava valuuta
puhul.

C0020/R0200

Kõigi valuutade koguväärtus –
Kohustised kokku

Kohustiste koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

C0030/R0200

Aruandlusvaluuta väärtus –
Kohustised kokku

Kohustiste koguväärtus aruandlusvaluuta puhul.

C0040/R0200

Muude ülejäänud valuutade
väärtus – Kohustised kokku

Kohustiste koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata
valuutade kaupa.

C0040/R0170

See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0170) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0170).

See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0200) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0200).

C0050/R0200

Oluliste valuutade väärtus –
Kohustised kokku

Kohustiste koguväärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

S.03.01 – Bilansivälised kirjed – üldine
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat
teavet.
Selles punktis antakse teavet bilansiväliste kirjete ning Solventsus II kohase
bilansi tingimuslike kohustiste maksimaalse ja Solventsus II kohase väärtuse
kohta.
Solventsus II kohase väärtuse puhul on kirjed kindlaks määratud kajastamisest
lähtudes. Hindamispõhimõtted on sätestatud direktiivis 2009/138/EÜ, delegee
ritud määruses (EL) 2015/35 ning Solventsus II tehnilistes standardites ja
suunistes.
Garantiidega nõutakse emitendilt kindlaksmääratud maksete sooritamist, et hüvi
tada lepingu valdajale tekkinud kahju, kui teatav võlgnik ei tee makset võlains
trumendi algsete või muudetud tingimuste kohaseks tähtajaks. Kõnealustel garan
tiidel võib olla erinev juriidiline vorm, nt võivad need olla finantsgarantiid,
akreditiivid, krediidiriski kaitse lepingud. Need kirjed ei hõlma kindlustuslepin
gutest tulenevaid garantiisid, mis kajastatakse tehniliste eraldistena.
Tingimuslik kohustis on määratletud järgmiselt:
a. võimalik möödunud sündmusest tekkinud kohustus, mille olemasolu kinnitab
vaid ühe või mitme ebakindla tulevikusündmuse toimumine või mittetoimu
mine, mis ei ole täielikult majandusüksuse kontrolli all või
b) olemasolev möödunud sündmusest tekkinud kohustus, isegi kui:
i. ei ole tõenäoline, et selle kohustuse täitmise tulemusena majanduslikult
kasulikud vahendid vähenevad, või
ii. kohustuse summat ei saa piisava usaldusväärsusega mõõta.
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Tagatis on rahalise väärtusega vara või siduv kohustus, mis kaitseb laenuandjat
laenuvõtja makseviivituste korral.
Selles vormis loetletud garantiisid ei esitata vormides S.03.02 ja S.03.03. Seega
tuleb selles vormis esitada ainult teatavad garantiid.

KIRJE

C0010/R0010

Maksimaalne väärtus – Kindlustusvõi edasikindlustusandja antud
garantiid, sealhulgas akreditiivid

JUHISED

Garantiidega seotud kõigi võimalike väljaminevate rahavoogude
summa, kui seoses garantiidega, mille kindlustus- või edasi
kindlustusandja andis teistele isikutele, leiaksid aset kõik garan
tiide jõustumise käivitavad sündmused. See hõlmab akreditiivi
dega seotud rahavoogusid.
Juhul kui garantii on esitatud ka tingimusliku kohustisena real
R0310, tuleb sellel real arvesse võtta ka maksimaalset summat.

C0010/R0020

Maksimaalne väärtus – Kindlustusvõi edasikindlustusandja antud
garantiid (sealhulgas akreditiivid) –
millest samasse kindlustusgruppi
kuuluvatele teistele ettevõtjatele
antud garantiid (sealhulgas
akreditiivid)

See osa C0010/R0010-st, mis on seotud samasse kindlustus
gruppi kuuluvatele teistele ettevõtjatele antud garantiidega (seal
hulgas akreditiivid).

C0020/R0010

Garantii / tagatise / tingimuslike
kohustiste väärtus – Kindlustus- või
edasikindlustusandja antud garan
tiid, sealhulgas akreditiivid

Kindlustus- või edasikindlustusandja antud garantiide (seal
hulgas akreditiivid) Solventsus II kohane väärtus.

C0020/R0020

Garantii / tagatise / tingimuslike
kohustiste väärtus – Kindlustus- või
edasikindlustusandja antud garantiid
(sealhulgas akreditiivid) – millest
samasse kindlustusgruppi kuuluva
tele teistele ettevõtjatele antud
garantiid (sealhulgas akreditiivid)

See osa C0020/R0010-st, mis on seotud samasse kindlustus
gruppi kuuluvatele teistele ettevõtjatele antud garantiidega (seal
hulgas akreditiivid).

C0010/R0030

Maksimaalne väärtus – Kindlustusvõi edasikindlustusandja saadud
garantiid, sealhulgas akreditiivid

Garantiidega seotud kõigi võimalike sissetulevate rahavoogude
summa, kui seoses garantiidega (sealhulgas akreditiivid, kasuta
mata lubatud krediidiliinid), mille kindlustus- või edasikindlus
tusandja sai teiselt isikult tasumisele kuuluvate kohustuste taga
miseks, leiaksid aset kõik garantii jõustumise käivitavad
sündmused.

C0010/R0040

Maksimaalne väärtus – Kindlustusvõi edasikindlustusandja saadud
garantiid (sealhulgas akreditiivid) –
millest samasse kindlustusgruppi
kuuluvatelt teistelt ettevõtjatelt
saadud garantiid (sealhulgas
akreditiivid)

See osa C0010/R0030-st, mis on seotud samasse kindlustus
gruppi kuuluvatelt teistelt ettevõtjatelt saadud garantiidega (seal
hulgas akreditiivid).

C0020/R0030

Garantii / tagatise / tingimuslike
kohustiste väärtus – Kindlustus- või
edasikindlustusandja saadud garan
tiid, sealhulgas akreditiivid

Kindlustus- või edasikindlustusandja saadud garantiide (seal
hulgas akreditiivid) Solventsus II kohane väärtus.

C0020/R0040

Garantii / tagatise / tingimuslike
kohustiste väärtus – Kindlustus- või
edasikindlustusandja saadud garan
tiid (sealhulgas akreditiivid) –
millest samasse kindlustusgruppi
kuuluvatelt teistelt ettevõtjatelt
saadud garantiid (sealhulgas
akreditiivid)

See osa C0020/R0030-st, mis on seotud samasse kindlustus
gruppi kuuluvatelt teistelt ettevõtjatelt saadud garantiidega (seal
hulgas akreditiivid).
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C0020/R0100

Garantii / tagatise / tingimuslike
kohustiste väärtus – Antud laenude
või ostetud võlakirjade tagatis

Antud laenude või ostetud võlakirjade tagatiste Solventsus II
kohane väärtus.

C0020/R0110

Garantii / tagatise / tingimuslike
kohustiste väärtus – Tuletisinstru
mentide jaoks hoitud tagatis

Tuletisinstrumentide jaoks hoitud tagatiste Solventsus II kohane
väärtus.

C0020/R0120

Garantii / tagatise / tingimuslike
kohustiste väärtus – Üle antud
tehniliste eraldiste jaoks edasikind
lustaja panditud varad

Üle antud tehniliste eraldiste jaoks edasikindlustaja panditud
varade Solventsus II kohane väärtus.

C0020/R0130

Garantii / tagatise / tingimuslike
kohustiste väärtus – Muu hoitud
tagatis

Muude hoitud tagatiste Solventsus II kohane väärtus.

C0020/R0200

Garantii / tagatise / tingimuslike
kohustiste väärtus – Hoitud tagatis
kokku

Hoitud tagatiste Solventsus II kohane koguväärtus.

C0030/R0100

Nende varade väärtus, mille jaoks
tagatist hoitakse – Antud laenude
või ostetud võlakirjade tagatis

Nende varade Solventsus II kohane väärtus, mille jaoks seoses
antud laenude või ostetud võlakirjadega tagatist hoitakse.

C0030/R0110

Nende varade väärtus, mille jaoks
tagatist hoitakse – Tuletisinstru
mentide jaoks hoitud tagatis

Nende varade Solventsus II kohane väärtus, mille jaoks seoses
tuletisinstrumentidega tagatist hoitakse.

C0030/R0120

Nende varade väärtus, mille jaoks
Nende varade Solventsus II kohane väärtus, mille jaoks
tagatist hoitakse – Üle antud tehni hoitakse tagatist seoses varadega, mille edasikindlustaja on üle
liste eraldiste jaoks edasikindlustaja antud tehniliste eraldiste jaoks pantinud.
panditud varad

C0030/R0130

Nende varade väärtus, mille jaoks
tagatist hoitakse – Muu hoitud
tagatis

Nende varade Solventsus II kohane väärtus, mille jaoks
hoitakse muud tagatist.

C0030/R0200

Nende varade väärtus, mille jaoks
tagatist hoitakse – Hoitud tagatised
kokku

Nende varade Solventsus II kohane koguväärtus, mille jaoks
hoitakse tagatisi.

C0020/R0210

Garantii / tagatise / tingimuslike
kohustiste väärtus – Saadud laenu
dele või emiteeritud võlakirjadele
antud tagatis

Saadud laenudele või emiteeritud võlakirjadele antud tagatiste
Solventsus II kohane väärtus.

C0020/R0220

Garantii / tagatise / tingimuslike
kohustiste väärtus – Tuletisinstru
mentidele antud tagatis

Tuletisinstrumentidele antud tagatiste Solventsus II kohane
väärtus.
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C0020/R0230

Garantii / tagatise / tingimuslike
kohustiste väärtus – Edasikindlus
tajale tehniliste eraldiste jaoks
panditud varad (aktsepteeritud
edasikindlustus)

Edasikindlustajale tehniliste eraldiste jaoks panditud varade
Solventsus II kohane väärtus (aktsepteeritud edasikindlustus).

C0020/R0240

Garantii / tagatise / tingimuslike
kohustiste väärtus – Muu antud
tagatis

Muude tagatiste jaoks antud tagatiste Solventsus II kohane
väärtus.

C0020/R0300

Garantii / tagatise / tingimuslike
kohustiste väärtus – Antud tagatised
kokku

Antud tagatiste Solventsus II kohane koguväärtus.

C0040/R0210

Nende kohustiste väärtus, millele
tagatis antakse – Saadud laenudele
või emiteeritud võlakirjadele antud
tagatis

Nende kohustiste Solventsus II kohane väärtus, mille puhul
antakse tagatis saadud laenudele või emiteeritud võlakirjadele.

C0040/R0220

Nende kohustiste väärtus, millele
tagatis antakse – Tuletisinstrumen
tidele antud tagatis

Nende kohustiste Solventsus II kohane väärtus, mille puhul
antakse tagatis tuletisinstrumentidele.

C0040/R0230

Nende kohustiste väärtus, millele
tagatis antakse – Edasikindlustajale
tehniliste eraldiste jaoks panditud
varad (aktsepteeritud
edasikindlustus)

Nende kohustiste Solventsus II kohane väärtus, mille puhul
panditakse edasikindlustajale varad tehniliste eraldiste jaoks
(aktsepteeritud edasikindlustus).

C0040/R0240

Nende kohustiste väärtus, millele
tagatis antakse – Muu antud tagatis

Nende kohustiste Solventsus II kohane väärtus, mille jaoks
panditakse muu tagatis.

C0040/R0300

Nende kohustiste väärtus, mille
jaoks tagatis panditakse – Panditud
tagatis kokku

Nende kohustiste Solventsus II kohane koguväärtus, millele
antakse tagatis.

C0010/R0310

Maksimaalne väärtus – Tingimus
likud kohustised, mida Solventsus
II kohane bilanss ei hõlma

Selliste tingimuslike kohustiste maksimaalne võimalik väärtus,
mida ei hõlma Solventsus II kohane bilanss (vormis S.02.01
lahter C0010/R0740), sõltumata nende tekkimise tõenäosusest
(st tingimusliku kohustise arveldamiseks kogu selle kehtivusaja
jooksul vajalikud tulevased väljaminevad rahavood, diskontee
rituna asjaomase riskivaba intressikõvera alusel).
See käib tingimuslike kohustiste kohta, mis ei ole olulised.
See summa sisaldab real R0010 esitatud garantiisid, kui neid
käsitatakse tingimuslike kohustistena.

C0010/R0320

Maksimaalne väärtus – Tingimus
likud kohustised, mida Solventsus
II kohane bilanss ei hõlma – millest
sama grupi üksuste ees olevad
tingimuslikud kohustised

C0010/R0310 see osa, mis on seotud tingimuslike kohustistega
sama grupi üksuste ees.
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C0010/R0330

Maksimaalne väärtus – Solventsus
II kohases bilansis esitatud tingi
muslikud kohustised

Solventsus II kohases bilansis delegeeritud määruse (EL)
nr 2015/35 artikli 11 kohaselt esitatud tingimuslike kohustiste
maksimaalne võimalik väärtus, sõltumata nende tekkimise
tõenäosusest (st tingimusliku kohustise arveldamiseks kogu
selle kehtivusaja jooksul vajalikud tulevased rahavood, diskon
teerituna asjaomase riskivaba intressikõvera alusel).

C0010/R0400

Maksimaalne väärtus – Tingimus
likud kohustised kokku

Tingimuslike kohustiste maksimaalne võimalik koguväärtus,
sõltumata nende tekkimise tõenäosusest (st tingimusliku kohus
tise arveldamiseks kogu selle kehtivusaja jooksul vajalikud tule
vased rahavood, diskonteerituna asjaomase riskivaba intressikõ
vera alusel).

C0020/R0310

Garantii / tagatise / tingimuslike
kohustiste väärtus – Tingimuslikud
kohustised, mida Solventsus II
kohane bilanss ei hõlma

Selliste tingimuslike kohustiste Solventsus II kohane väärtus,
mida Solventsus II kohane bilanss ei hõlma.

C0020/R0330

Garantii / tagatise / tingimuslike
kohustiste väärtus – Solventsus II
kohases bilansis esitatud tingimus
likud kohustised

Solventsus II kohases bilansis esitatud tingimuslike kohustiste
Solventsus II kohane väärtus. See esitatakse üksnes seoses
nende tingimuslike kohustistega, mille kohta täideti vormis
S.03.01 lahter C0010/R0330.
Kui see on väiksem kui vormi S.02.01 lahtris C0010/R0740
esitatud väärtus, tuleb põhjendus esitada jutustava teksti vormis
aruandes.

S.03.02 – Bilansivälised kirjed – Saadud piiramata garantiide loetelu
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat
teavet.
Solventsus II kohase väärtuse puhul on kirjed kindlaks määratud kajastamisest
lähtudes. Hindamispõhimõtted on sätestatud direktiivis 2009/138/EÜ, delegee
ritud määruses (EL) 2015/35 ning Solventsus II tehnilistes standardites ja
suunistes.
Piiramata garantiid osutavad piiramata summaga garantiidele, sõltumata sellest,
kas tähtaeg on piiratud või mitte.
Selles vormis loetletud garantiisid ei esitata vormis S.03.01.

KIRJE

JUHISED

C0010

Garantii tunnuskood

Saadud garantii tunnuskood See kindlustus- või edasikindlustu
sandja määratud number peab olema kordumatu ja seda tuleb
kasutada järjepidevalt. Seda ei saa kasutada muude garantiide
puhul.

C0020

Garantiiandja nimi

Märkige garantiiandja nimi.

C0030

Garantiiandja tunnuskood

Märkige garantiiandja ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see
on kättesaadav.
Kui see ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.
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▼B
KIRJE

C0040

Garantiiandja tunnuskoodi liik

JUHISED

Märkige kirjes „Garantiiandja tunnuskood” esitatud kood.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
9 – puudub

C0050

Samasse gruppi kuuluv
garantiiandja

Märkige, kas garantiiandja kuulub kindlustus- või edasikindlus
tusandjaga samasse gruppi.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kuulub samasse gruppi
2 – ei kuulu samasse gruppi

C0060

Garantii jõustumise käivitavad
sündmused

Märkige garantii jõustumise käivitav sündmus. Valige üks järg
misest loetelust:
1 – pankrotiavaldus, ISDA krediidisündmus
2 – reitingu alandamine reitinguagentuuri poolt
3 – solventsuskapitalinõude langemine alla piirmäära, jäädes
100 %-st suuremaks
4 – miinimumkapitalinõude langemine alla piirmäära, jäädes
100 %-st suuremaks
5 – solventsuskapitalinõude rikkumine
6 – miinimumkapitalinõude rikkumine
7 – lepingulise kohustuse täitmata jätmine
8 – pettus
9 – lepingulise kohustuse rikkumine seoses varade võõrandami
sega
10 – lepingulise kohustuse rikkumine seoses varade omandami
sega
0 – muu

C0070

Garantii jõustumise käivitavad
spetsiifilised sündmused

Käivitava sündmuse kirjeldus juhul, kui kindlustus- või edasi
kindlustusandja märkis kirjes C0060 „Garantiid käivitavad
sündmused” „0 – muu”.

C0080

Garantii jõustumise kuupäev

Märkige lepingu jõustumise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp)
vormingus.

C0090

Lisaomavahendid

Märkige, kui garantii on liigitatud lisaomavahendite alla ja on
esitatud vormi S.23.01 järgmistes lahtrites:
— direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akredi
tiivid ja garantiid (C0010/R0340)
— muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased
akreditiivid ja garantiid (C0010/R0350)
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – lisaomavahend
2 – ei ole lisaomavahend
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▼B
S.03.03 – Bilansivälised kirjed – Kindlustus- või edasikindlustusandja antud
piiramata garantiide loetelu
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat
teavet.
Solventsus II kohase väärtuse puhul on kirjed kindlaks määratud kajastamisest
lähtudes. Hindamispõhimõtted on sätestatud direktiivis 2009/138/EÜ, delegee
ritud määruses (EL) 2015/35 ning Solventsus II tehnilistes standardites ja
suunistes.
Piiramata garantiid osutavad piiramata summaga garantiidele, sõltumata sellest,
kas tähtaeg on piiratud või mitte.
Selles vormis loetletud garantiisid ei esitata vormis S.03.01.

KIRJE

JUHISED

C0010

Garantii tunnuskood

Antud garantii tunnuskood. See kindlustus- või edasikindlustusandja
määratud number peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepide
valt. Seda ei saa kasutada muude garantiide puhul.

C0020

Garantiisaaja nimi

Märkige garantiisaaja nimi.

C0030

Garantiisaaja tunnuskood

Märkige garantiisaaja ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on kätte
saadav.
Kui see ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

C0040

Garantiisaaja tunnus
koodi liik

Märkige kirjes „Garantiisaaja tunnuskood” esitatud kood. Valige üks järg
misest loetelust:
1 – LEI
9 – puudub

C0050

Samasse gruppi kuuluv
garantiisaaja

Märkige, kas garantiisaaja kuulub kindlustus- või edasikindlustusandjaga
samasse gruppi.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kuulub samasse gruppi
2 – ei kuulu samasse gruppi

C0060

Garantii jõustumise
käivitavad sündmused

Käivitavate sündmuste loetelu. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – pankrotiavaldus, ISDA krediidisündmus
2 – reitingu alandamine reitinguagentuuri poolt
3 – solventsuskapitalinõude langemine alla piirmäära, jäädes 100 %-st
suuremaks
4 – miinimumkapitalinõude langemine alla piirmäära, jäädes 100 %-st
suuremaks
5 – solventsuskapitalinõude rikkumine
6 – miinimumkapitalinõude rikkumine
7 – lepingulise kohustuse täitmata jätmine
8 – pettus
9 – lepingulise kohustuse rikkumine seoses varade võõrandamisega
10 – lepingulise kohustuse rikkumine seoses varade omandamisega
0 – muu
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▼B
KIRJE

JUHISED

C0070

Hinnang garantii maksi
maalsele väärtusele

Kõigi võimalike rahavoogude summa, kui seoses garantiidega, mille
kindlustus- või edasikindlustusandja andis teisele isikule, leiaksid aset
kõik garantii jõustumise käivitavad sündmused.

C0080

Garantii jõustumise
käivitavad spetsiifilised
sündmused

Käivitava sündmuse kirjeldus juhul, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja märkis kirjes C0060 „Garantii jõustumise käivitavad sündmused”
„0 – muu”.

C0090

Garantii jõustumise
kuupäev

Märkige garantii kehtivuse alguskuupäev
vormingus.

S.04.01 – Tegevus riikide kaupa
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat
teavet.

▼M2
Käesolev vorm esitatakse raamatupidamise seisukohast, st vastavalt riigisisesele
üldtunnustatud arvestustavale või IFRSile, kui seda tunnustatakse riigisisese
üldtunnustatud arvestustavana. Selle täitmisel kasutatakse siiski delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliine. Kindlustus- ja edasikindlustu
sandjad lähtuvad avaldatud finantsaruannetes kasutatud kajastamis- ja hindamis
põhimõtetest; uut kajastamist või hindamist ei ole vaja, välja arvatud
investeerimis- ja kindlustuslepingute eristamise korral, kui see on finantsaruan
netes kohaldatav. Käesolev vorm hõlmab kogu kindlustustegevust olenemata
investeerimis- ja kindlustuslepingute võimalikust erinevast liigitamisest
finantsaruannetes.

▼B
Kui kindlustus- või edasikindlustusandjal on tegevus väljaspool päritoluriiki,
tuleb teave esitada päritoluriigi, iga Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) kuuluva
riigi ja oluliste Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvate riikide kohta.
a) EMP riikide kohta esitatav teave hõlmab järgmist:
i. kindlustus- või edasikindlustaja tegevus päritoluriigis;
ii. kindlustus- või edasikindlustusandja tegevus teistes EMP riikides teenuste
osutamise vabaduse alusel;
iii. iga EMP riigis asuva filiaali tegevus tema asukohariigis;
iv. iga EMP riigis asuva filiaali tegevus teistes EMP riikides teenuste osuta
mise vabaduse alusel;
v. kindlustus- või edasikindlustusandja või tema EMP riigis asuva filiaali
poolt sellises riigis saadud kindlustusmaksed, kus tegutsetakse teenuste
osutamise vabaduse alusel;
b) andmed oluliste EMP-väliste riikide kohta esitatakse juhul, kui esitada tuleb
vähemalt 90 % brutokindlustusmaksetest või kui EMP-välise riigi brutokind
lustusmaksed ületavad 5 % brutokindlustusmaksete kogusummast;
c) EMP-väliste riikide kohta üksikult esitamata teave esitatakse summana. Tege
vuse asukohariigi määramisel lähtutakse sellest, kus kindlustustegevus toimub,
st filiaali teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus esitatakse tema asuko
hariigi all.
Teave hõlmab otsekindlustustegevust ja aktsepteeritud edasikindlustustegevust ning
see esitatakse brutosummana, arvamata maha üle antud edasikindlustustegevust.

ISO 8601

(aaaa-kk-pp)
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KIRJE

Z0010

Äriliin

JUHISED

Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud
äriliin. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ravikulukindlustus
2 – sissetuleku kaotuse kindlustus
3 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus
4 – mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus
5 – maismaasõidukite kindlustus
6 – merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus
7 – tule- ja muu varakahju kindlustus
8 – üldine vastutuskindlustus
9 – krediidi- ja garantiikindlustus
10 – õigusabikulude kindlustus
11 – abistamisteenuste kindlustus
12 – muude finantskahjude kindlustus
13 – ravikulude proportsionaalne edasikindlustus
14 – sissetuleku kaotuse proportsionaalne edasikindlustus
15 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse proportsionaalne edasikindlustus
16 – mootorsõiduki valdaja vastutuse proportsionaalne edasikind
lustus
17 – maismaasõidukite proportsionaalne edasikindlustus
18 – merenduse, lennunduse ja transpordi proportsionaalne edasi
kindlustus
19 – tule- ja muu varakahju proportsionaalne edasikindlustus
20 – üldise vastutuse proportsionaalne edasikindlustus
21 – krediidi ja garantii proportsionaalne edasikindlustus
22 – õigusabikulude proportsionaalne edasikindlustus
23 – abistamisteenuste proportsionaalne edasikindlustus
24 – muude finantskahjude proportsionaalne edasikindlustus
25 – tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus
26 – isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus
27 – merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne
edasikindlustus
28 – varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus
29 – tervisekindlustus
30 – kasumiosalusega kindlustus
31 – investeerimisriskiga elukindlustus
32 – muu elukindlustus
33 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepin
gutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid
34 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja muude kui tervisekind
lustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid
35 – tervisekindlustuse edasikindlustus
36 – elukindlustuse edasikindlustus
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KIRJE

JUHISED

Kindlustus- või edasikindlus
tusandja – Kindlustus- või
edasikindlustusandja tegevus
päritoluriigis

Kindlustus- või edasikindlustusandja tegevuse maht päritoluriigis.

Kindlustus- või edasikindlus
tusandja – Kindlustus- või
edasikindlustusandja teenuste
osutamise vabaduse kohane
tegevus muudes EMP riikides
kui päritoluriik

Kindlustus- või edasikindlustusandja teenuste osutamise vabaduse
kohane tegevus muudes EMP riikides kui päritoluriik.

C0030

Kindlustus- või edasikindlus
tusandja – EMP riigis asuva
filiaali teenuste osutamise
vabaduse kohane tegevus
päritoluriigis

EMP riigis asuva filiaali teenuste osutamise vabaduse kohane tegevus
päritoluriigis.

C0040

Kõik EMP riigid – EMP
riikides asuvate filiaalide
tegevus nende asukohariikides
kokku

EMP riikides asuvate filiaalide tegevus nende asukohariikides kokku.

Kõik EMP riigid – EMP
riikides asuvate filiaalide
teenuste osutamise vabaduse
kohane tegevus kokku

EMP riikides asuvate filiaalide teenuste osutamise vabaduse kohane
tegevus muudes EMP riikides kui asukohariik kokku.

Kõik EMP riigid –
Kindlustus- või edasikindlus
tusandja ja kõigi EMP riikides
asuvate filiaalide teenuste
osutamise vabaduse kohane
tegevus kokku

►M2 Kindlustus- või edasikindlustusandja ja kõigi EMP riikides
asuvate filiaalide, välja arvatud kindlustus- või edasikindlustusandja
päritoluriigis asuvate filiaalide teenuste osutamise vabaduse kohane
tegevus kokku.

C0070

EMP-välistes riikides asuvate
filiaalide tegevus kokku

EMP-välistes riikides asuvate filiaalide tegevuse maht.

C0080

EMP riikide kaupa – EMP
riigis asuva filiaali tegevus
asjaomases riigis

EMP riigis asuva filiaali tegevuse maht tema asukohariigis.

C0090

EMP riikide kaupa – EMP
riigis asuva filiaali teenuste
osutamise vabaduse kohane
tegevus asjaomases riigis

EMP riigis asuva filiaali teenuste osutamise vabaduse kohase tege
vuse maht muudes EMP riikides kui asukohariik.

C0010

C0020

C0050

C0060

See ei hõlma filiaalide tegevust ega kindlustus- või edasikindlustu
sandja teenuste osutamise vabaduse kohast tegevust muudes EMP
riikides kui päritoluriik.

See ei hõlma filiaalide tegevust.

See on veeru C0080 kõigi filiaalide summa.

See on veeru C0090 kõigi filiaalide summa.

See on veeru C0100 kõigi filiaalide summa. ◄
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KIRJE

JUHISED

EMP riikide kaupa –
Kindlustus- või edasikindlus
tusandja või tema EMP riigis
asuva filiaali teenuste osuta
mise vabanduse kohane
tegevus asjaomases riigis

Kindlustus- või edasikindlustusandja või tema EMP riigis asuva
filiaali teenuste osutamise vabanduse kohase tegevuse maht asja
omases riigis.

C0110

Oluliste EMP-väliste riikide
kaupa – Olulistes
EMP-välistes riikides asuvate
filiaalide tegevus

Olulistes EMP-välistes riikides asuvate filiaalide tegevuse maht
nende asukohariikides.

R0010/C0080

Riik

Selle EMP riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus filiaal asub.

R0010/C0090

EMP riikide kaupa – Riik

Selle EMP riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus filiaal asub

R0010/C0100

EMP riikide kaupa – Riik

Selle EMP riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus tegutsetakse teenuste
osutamise vabaduse alusel.

R0010/C0110

Oluliste EMP-väliste riikide
kaupa – Riik

Selle EMP-välise riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus filiaal asub.

R0020

Kindlustusmaksed

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed:
brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses kind
lustuslepingutega kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltu
mata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt
seotud hilisema majandusaastaga.

R0030

Tekkinud nõuded

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil
tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandus
aasta jooksul kindlustuslepingutega seotud nõuete eraldistes
toimunud muutuse summa.

C0100

See veerg täidetakse seoses kõigi EMP riikidega, kus kindlustus- või
edasikindlustusandja või tema filiaal tegutseb teenuste osutamise
vabaduse alusel, v.a seoses päritoluriigiga. Viimasel juhul esitatakse
vastav summa veerus C0030.

See ei hõlma kahjukäsitluskulusid.

R0040

Komisjonitasud

Tekkinud soetuskulud, sealhulgas uuendamiskulud, mida saab kind
laks määrata üksiku kindlustuslepingu tasemel ja mis on tekkinud,
kuna ettevõtja on sõlminud konkreetse lepingu. Need on sõlmitud
kindlustuslepingu komisjonitasud ning müügi-, sõlmimise ja algata
mise kulud. Ka edasilükkunud soetuskulude muutused kuuluvad siia
alla.
Edasikindlustusandjate
mutandis.

puhul

S.04.02 – Teave Solventsus II direktiivi I lisa A osa liigi 10 kohta, välja
arvatud vedaja vastutus
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat
teavet.
See vorm tuleb esitada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 159 ja selles
käsitletakse üksnes otsekindlustustegevust.
Teave tuleb esitada kindlustus- või edasikindlustusandja teenuste osutamise vaba
duse kohase tegevuse kohta ja EMP riikide kaupa, eristades filiaalide tegevust ja
teenuste osutamise vabaduse kohast tegevust.

kohaldatakse

määratlust

mutatis
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KIRJE

C0010/R0010

JUHISED

Riik

Selle EMP riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus filiaal asub.

C0010/R0020

Kindlustus- või edasi
kindlustusandja –
Teenuste osutamise
vabadus – Mootorsõiduki
valdaja vastutuskindlus
tuse nõuete sagedus (v.a
vedaja vastutus)

Selliste nõuete arv seoses kindlustus- või edasikindlustusandja teenuste
osutamise vabaduse kohase tegevusega, mis on tekkinud seoses Solventsus
II direktiivi I lisa A osa liigiga 10 (v.a vedaja vastutus), aruandeperioodil
kindlustatud sõidukite keskmise arvu kohta. Kindlustatud sõidukite kesk
mine arv võrdub aruandeaasta lõpus kindlustatud sõidukite arvu ja aruan
deaastale eelneva aasta lõpus kindlustatud sõidukite arvu keskmisega.
Kindlustusjuhtumeid, millest ei tulenenud nõudeid, arvesse ei võeta.

C0010/R0030

Kindlustus- või edasi
kindlustusandja –
Teenuste osutamise
vabadus – Mootorsõiduki
valdaja vastutuskindlus
tuse (v.a vedaja vastutus)
nõuete keskmine kulu

Seoses kindlustus- või edasikindlustusandja teenuste osutamise vabaduse
kohase tegevusega Solventsus II direktiivi I lisa A osa liigi 10 (v.a vedaja
vastutus) puhul tekkinud nõuete keskmine võrdub tekkinud nõuete summa
jagatuna tekkinud nõuete arvuga. Kindlustusjuhtumeid, millest ei tule
nenud nõudeid, arvesse ei võeta.

C0020/R0020

Filiaal – Mootorsõiduki
valdaja vastutuskindlus
tuse nõuete sagedus (v.a
vedaja vastutus)

Selliste nõuete arv iga filiaali puhul seoses asukohariigis toimunud tege
vusega, mis on tekkinud seoses Solventsus II direktiivi I lisa A osa liigiga
10 (v.a vedaja vastutus), aruandeperioodil kindlustatud sõidukite keskmise
arvu kohta. Kindlustatud sõidukite keskmine arv võrdub aruandeaasta
lõpus kindlustatud sõidukite arvu ja aruandeaastale eelneva aasta lõpus
kindlustatud sõidukite arvu keskmisega. Kindlustusjuhtumeid, millest ei
tulenenud nõudeid, arvesse ei võeta.

Teenuste osutamise
vabadus – Mootorsõiduki
valdaja vastutuskindlus
tuse nõuete sagedus (v.a
vedaja vastutus)

Selliste nõuete arv iga filiaali puhul seoses teenuste osutamise vabaduse
kohase tegevusega, mis on tekkinud seoses Solventsus II direktiivi I lisa A
osa liigiga 10 (v.a vedaja vastutus), aruandeperioodil kindlustatud sõidu
kite keskmise arvu kohta. Kindlustatud sõidukite keskmine arv võrdub
aruandeaasta lõpus kindlustatud sõidukite arvu ja aruandeaastale eelneva
aasta lõpus kindlustatud sõidukite arvu keskmisega. Kindlustusjuhtumeid,
millest ei tulenenud nõudeid, arvesse ei võeta.

Filiaal – Mootorsõiduki
valdaja vastutuskindlus
tuse nõuete keskmine
kulu (v.a vedaja vastu
tus)

Seoses iga filiaali tegevusega asukohariigis Solventsus II direktiivi I lisa A
osa liigi 10 (v.a vedaja vastutus) puhul tekkinud nõuete keskmine võrdub
tekkinud nõuete summa jagatuna tekkinud nõuete arvuga. Kindlustusjuh
tumeid, millest ei tulenenud nõudeid, arvesse ei võeta.

Teenuste osutamise
vabadus – Mootorsõiduki
valdaja vastutuskindlus
tuse nõuete keskmine
kulu (v.a vedaja vastu
tus)

Seoses iga filiaali teenuste osutamise vabaduse kohase tegevusega
Solventsus II direktiivi I lisa A osa liigi 10 (v.a vedaja vastutus) puhul
tekkinud nõuete keskmine võrdub tekkinud nõuete summa jagatuna
tekkinud nõuete arvuga. Kindlustusjuhtumeid, millest ei tulenenud
nõudeid, arvesse ei võeta.

…

…

C0030/R0020
…

C0020/R0030
…

C0030/R0030
…
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S.05.01 – Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe kvartaalset ja iga-aastast esitamist üksikute
üksuste kohta.
Käesolev vorm esitatakse raamatupidamise seisukohast, st vastavalt riigisisesele
üldtunnustatud arvestustavale või IFRSile, kui seda tunnustatakse riigisisese
üldtunnustatud arvestustavana, kuid kasutades Solventsus II kohaseid äriliine,
nagu määratletud delegeeritud määruses (EL) 2015/35. Kindlustus- ja edasikind
lustusandjad lähtuvad avaldatud finantsaruannetes kasutatud kajastamis- ja hinda
mispõhimõtetest; uut kajastamist või hindamist ei ole vaja. Vormis käsitletakse
ajavahemikku majandusaasta algusest kuni aruandekuupäevani ►M2 , välja
arvatud investeerimis- ja kindlustuslepingute eristamise korral, kui see on finant
saruannetes kohaldatav. Käesolev vorm hõlmab kogu kindlustustegevust olene
mata investeerimis- ja kindlustuslepingute võimalikust erinevast liigitamisest
finantsaruannetes. ◄
Kvartaliaruannetes esitatakse halduskulud, investeeringute haldamise kulud,
soetuskulud ja üldkulud agregeeritult.

KIRJE

JUHISED

Kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused

C0010 –
C0120/R0110

Kindlustusmaksed –
bruto –
otsekindlustustegevus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed:
brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses otsekindlus
tustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad ►M2 aruande
perioodi ◄ jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad
olla täielikult või osaliselt seotud hilisema ►M2 aruandeperioodiga ◄.

C0010 –
C0120/R0120

Kindlustusmaksed –
bruto – aktsepteeritud
proportsionaalne
edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed:
brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses aktseptee
ritud proportsionaalsest edasikindlustustegevusest tulenevate kindlustusle
pingutega kuuluvad ►M2 aruandeperioodi ◄ jooksul tasumisele sõltu
mata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt
seotud hilisema ►M2 aruandeperioodiga ◄.

C0130 –
C0160/R0130

Kindlustusmaksed –
bruto – aktsepteeritud
mitteproportsionaalne
edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed:
brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses aktseptee
ritud mitteproportsionaalsest edasikindlustustegevusest tulenevate kindlus
tuslepingutega kuuluvad ►M2 aruandeperioodi ◄ jooksul tasumisele
sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt
seotud hilisema ►M2 aruandeperioodiga ◄.

C0010 –
C0160/R0140

Kindlustusmaksed –
Edasikindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed:
brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis on seoses kindlus
tuslepingutega antud ►M2 aruandeperioodi ◄ jooksul üle edasikindlus
tajatele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või
osaliselt seotud hilisema ►M2 aruandeperioodiga ◄.

C0010 –
C0160/R0200

Kindlustusmaksed – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed:
netokindlustusmaksed võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud
edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustu
sandjatele üle antud summa.

C0010 –
C0120/R0210

Teenitud kindlustus
maksed – bruto –
otsekindlustustegevus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed:
brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teenimata kind
lustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustustegevusega.
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C0010 –
C0120/R0220

Teenitud kindlustus
maksed – bruto –
aktsepteeritud proportsio
naalne edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
maksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus
teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud aktsepteeritud
proportsionaalse edasikindlustustegevusega.

C0130 –
C0160/R0230

Teenitud kindlustus
maksed – bruto –
aktsepteeritud mittepro
portsionaalne
edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
maksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus
teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud aktsepteeritud
mitteproportsionaalse edasikindlustustegevusega.

C0010 –
C0160/R0240

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
Teenitud kindlustus
maksed – edasikindlusta maksed: edasikindlustaja osa brutokindlustusmaksetes, millest on lahu
jate osa
tatud muutus edasikindlustaja osas teenimata kindlustusmaksete eraldistes.

C0010 –
C0160/R0300

Teenitud kindlustus
maksed – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
maksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus
teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustus
tegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on
maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

C0010 –
C0120/R0310

Tekkinud nõuded – bruto
– otsekindlustustegevus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil
tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja ►M2 aruande
perioodi ◄ jooksul otsekindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingu
tega seotud nõuete eraldistes toimunud muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

C0010 –
C0120/R0320

Tekkinud nõuded – bruto
– aktsepteeritud proport
sionaalne edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil
tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja ►M2 aruande
perioodi ◄ jooksul kogu aktsepteeritud proportsionaalsest edasikindlustu
sest tulenevate kindlustuslepingutega seotud nõuete eraldistes toimunud
muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

C0130 –
C0160/R0330

Tekkinud nõuded – bruto
– aktsepteeritud mitte
proportsionaalne
edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil
tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja ►M2 aruande
perioodi ◄ jooksul kogu aktsepteeritud mitteproportsionaalsest edasikind
lustusest tulenevate kindlustuslepingutega seotud nõuete eraldistes
toimunud muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

C0010 –
C0160/R0340

Tekkinud nõuded –
edasikindlustaja osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud
nõuded: see on edasikindlustaja osa tasutud nõuete ja ►M2 aruande
perioodi ◄ jooksul nõuete eraldistes toimunud muutuse summas.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.
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C0010 –
C0160/R0400

Tekkinud nõuded – neto

JUHISED

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil
tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja ►M2 aruande
perioodi ◄ jooksul nõuete eraldistes toimunud sellise muutuse summa,
mis on seotud otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustuste
gevuse summaga, millest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle
antud summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

C0010 –
C0120/R0410

Muude tehniliste eral
diste muutused – bruto –
otsekindlustustegevus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eral
diste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused kogu otse
kindlustustegevuse puhul.
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne
(muude tehniliste eraldiste vähenemine, mis viib kasumini), või negatiivse
summana, kui muutus on positiivne (muude tehniliste eraldiste suurene
mine, mis viib kahjumini). ◄

C0010 –
C0120/R0420

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eral
Muude tehniliste eral
diste muutused – bruto – diste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused kogu aktsep
aktsepteeritud proportsio teeritud proportsionaalse edasikindlustuse puhul.
naalne edasikindlustus
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne
(muude tehniliste eraldiste vähenemine, mis viib kasumini), või negatiivse
summana, kui muutus on positiivne (muude tehniliste eraldiste suurene
mine, mis viib kahjumini). ◄

C0130 –
C0160/R0430

Muude tehniliste eral
diste muutused – bruto –
aktsepteeritud mittepro
portsionaalne
edasikindlustus

C0010 –
C0160/R0440

Muude tehniliste eral
diste muutused – edasi
kindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eral
diste muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes kogu
aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul.
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne
(muude tehniliste eraldiste vähenemine, mis viib kasumini), või negatiivse
summana, kui muutus on positiivne (muude tehniliste eraldiste suurene
mine, mis viib kahjumini). ◄
Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eral
diste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused seoses edasi
kindlustajatele üle antud summadega.
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne,
või negatiivse summana, kui muutus on positiivne. ◄

C0010 –
C0160/R0500

Muude tehniliste eral
diste muutused – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eral
diste muutused: muude tehniliste eraldiste muutuste netosumma on otse
kindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summa
miinus summa, mis on üle antud edasikindlustusandjatele.
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne
(muude tehniliste eraldiste vähenemine, mis viib kasumini), või negatiivse
summana, kui muutus on positiivne (muude tehniliste eraldiste suurene
mine, mis viib kahjumini). ◄

C0010 –
C0160/R0550

Tekkinud kulud

Tekkepõhisel alusel kõik kindlustus- või edasikindlustusandja tehnilised
kulud aruandeperioodi jooksul.

C0010 –
C0120/R0610

Halduskulud – bruto –
otsekindlustustegevus

Ettevõtjal ►M2 aruandeperioodi ◄ jooksul tekkinud halduskulud on
(tekkepõhisel alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega,
sealhulgas edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega
seonduvad kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlus
tuslepingut käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu),
näiteks kindlustusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe
korrapärase saatmise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konver
teerimised ja kindlustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse
seotud kindlustustegevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut
hõlmavatest tegevustest, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate
töötajate palgad.
Summa on seotud kogu otsekindlustustegevusega.
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C0010 –
C0120/R0620

JUHISED

Halduskulud – bruto –
Ettevõtjal aruandeperioodi jooksul tekkinud halduskulud on (tekkepõhisel
aktsepteeritud proportsio alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, sealhulgas
naalne edasikindlustus
edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seonduvad
kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustuslepingut
käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks kindlus
tusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase saat
mise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja kind
lustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlustuste
gevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tegevus
test, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.
Summa on seotud kogu aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustusega.

C0130 –
C0160/R0630

Halduskulud – bruto –
aktsepteeritud mittepro
portsionaalne
edasikindlustus

Ettevõtjal aruandeperioodi jooksul tekkinud halduskulud on (tekkepõhisel
alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, sealhulgas
edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seonduvad
kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustuslepingut
käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks kindlus
tusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase saat
mise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja kind
lustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlustuste
gevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tegevus
test, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.
Summa on seotud kogu aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega.

C0010 –
C0160/R0640

Halduskulud – edasi
kindlustajate osa

Ettevõtjal aruandeperioodi jooksul tekkinud halduskulud on (tekkepõhisel
alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, sealhulgas
edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seonduvad
kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustuslepingut
käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks kindlus
tusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase saat
mise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja kind
lustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlustuste
gevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tegevus
test, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.
Summa on esitatud edasikindlustaja osa kohta.
Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole
võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

C0010 –
C0160/R0700

Halduskulud – neto

Ettevõtjal aruandeperioodi jooksul tekkinud halduskulud on (tekkepõhisel
alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, sealhulgas
edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seonduvad
kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustuslepingut
käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks kindlus
tusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase saat
mise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja kind
lustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlustuste
gevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tegevus
test, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.
Halduskulude netosumma võrdub otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud
edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustu
sandjatele üle antud summa.
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C0010 –
C0120/R0710

Investeeringute halda
mise kulud – bruto –
otsekindlustustegevus

JUHISED

Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustus
lepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude
hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, inves
teerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investee
rimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja
müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.
Summa on seotud kogu otsekindlustustegevusega.

C0010 –
C0120/R0720

Investeeringute halda
mise kulud – bruto –
aktsepteeritud proportsio
naalne edasikindlustus

Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustus
lepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude
hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, inves
teerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investee
rimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja
müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.
Summa on seotud kogu aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustusega.

C0130 –
C0160/R0730

Investeeringute halda
mise kulud – bruto –
aktsepteeritud mittepro
portsionaalne
edasikindlustus

Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustus
lepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude
hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, inves
teerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investee
rimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja
müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.
Summa on seotud kogu aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega.

C0010 –
C0160/R0740

Investeeringute halda
mise kulud – edasikind
lustajate osa

Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustus
lepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude
hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, inves
teerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investee
rimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja
müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.
Summa on seotud edasikindlustajate osaga.
Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole
võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

C0010 –
C0160/R0800

Investeeringute halda
mise kulud – neto

Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustus
lepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude
hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, inves
teerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investee
rimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja
müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.
Summa on seotud investeeringute haldamise netokuludega.
Investeeringute haldamise netokulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja
aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud
edasikindlustusandjatele üle antud summa.
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C0010 –
C0120/R0810

Kahjukäsitluskulud –
bruto –
otsekindlustustegevus

JUHISED

Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel,
sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise
ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega
(nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis
hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna tööta
jate palgad).
Summa on seotud kogu otsekindlustustegevusega.
See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0010 –
C0120/R0820

Kahjukäsitluskulud –
bruto – aktsepteeritud
proportsionaalne
edasikindlustus

Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel,
sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise
ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega
(nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis
hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna tööta
jate palgad).
Summa on seotud kogu aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustu
sega.
See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0130 –
C0160/R0830

Kahjukäsitluskulud –
bruto – aktsepteeritud
mitteproportsionaalne
edasikindlustus

Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel,
sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise
ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega
(nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis
hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna tööta
jate palgad).
Summa on seotud kogu aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlus
tusega.
See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0010 –
C0160/R0840

Kahjukäsitluskulud –
edasikindlustajate osa

Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel,
sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise
ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega
(nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis
hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna tööta
jate palgad).
Summa on seotud edasikindlustajate osaga.
See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.
Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole
võimalik, esitatakse see soetuskuludena.
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C0010 –
C0160/R0900

Kahjukäsitluskulud –
neto

JUHISED

Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel,
sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise
ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega
(nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis
hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna tööta
jate palgad).
Kahjukäsitluse netokulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktseptee
ritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlus
tusandjatele üle antud summa.
See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0010 –
C0120/R0910

Soetuskulud – bruto –
otsekindlustustegevus

Soetuskulud hõlmavad kulusid, sealhulgas uuendamiskulud, mida saab
kindlaks määrata üksiku kindlustuslepingu tasemel ja mis on tekkinud,
kuna kindlustus- või edasikindlustusandja on sõlminud konkreetse lepingu.
Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud ning müügi-, sõlmi
mise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetuskulude muutused
kuuluvad siia alla. Edasikindlustusandjate puhul kohaldatakse määratlust
mutatis mutandis.
Summa on seotud kogu otsekindlustustegevusega.

C0010 –
C0120/R0920

Soetuskulud – bruto –
Soetuskulud hõlmavad kulusid, sealhulgas uuendamiskulud, mida saab
aktsepteeritud proportsio kindlaks määrata üksiku kindlustuslepingu tasemel ja mis on tekkinud,
kuna kindlustus- või edasikindlustusandja on sõlminud konkreetse lepingu.
naalne edasikindlustus
Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud ning müügi-, sõlmi
mise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetuskulude muutused
kuuluvad siia alla. Edasikindlustusandjate puhul kohaldatakse määratlust
mutatis mutandis.
Summa on seotud kogu aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustusega.

C0130 –
C0160/R0930

Soetuskulud – bruto –
aktsepteeritud mittepro
portsionaalne
edasikindlustus

Soetuskulud hõlmavad kulusid, sealhulgas uuendamiskulud, mida saab
kindlaks määrata üksiku kindlustuslepingu tasemel ja mis on tekkinud,
kuna kindlustus- või edasikindlustusandja on sõlminud konkreetse lepingu.
Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud ning müügi-, sõlmi
mise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetuskulude muutused
kuuluvad siia alla. Edasikindlustusandjate puhul kohaldatakse määratlust
mutatis mutandis.
Summa on seotud aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega.

C0010 –
C0160/R0940

Soetuskulud– edasikind
lustajate osa

Soetuskulud hõlmavad kulusid, sealhulgas uuendamiskulud, mida saab
kindlaks määrata üksiku kindlustuslepingu tasemel ja mis on tekkinud,
kuna kindlustus- või edasikindlustusandja on sõlminud konkreetse lepingu.
Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud ning müügi-, sõlmi
mise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetuskulude muutused
kuuluvad siia alla. Edasikindlustusandjate puhul kohaldatakse määratlust
mutatis mutandis.
Summa on seotud edasikindlustajate osaga.
Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole
võimalik, esitatakse see soetuskuludena.
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C0010 –
C0160/R1000

Soetuskulud– neto

JUHISED

►M1 Soetuskulud hõlmavad kulusid, sealhulgas uuendamiskulud, mida
saab kindlaks määrata üksiku kindlustuslepingu tasemel ja mis on
tekkinud, kuna kindlustus- või edasikindlustusandja on sõlminud
konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud
ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetusku
lude muutused kuuluvad siia alla. Edasikindlustusandjate puhul kohalda
takse määratlust mutatis mutandis.
Netosoetuskulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasi
kindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele
üle antud summa. ◄

C0010 –
C0120/R1010

Üldkulud – bruto –
otsekindlustustegevus

Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid
igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud
hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustuste
gevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotses
side parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja
kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi
ostmine, uue tarkavara arendamine).
Summa on seotud kogu otsekindlustustegevusega.

C0010 –
C0120/R1020

Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid
Üldkulud – bruto –
aktsepteeritud proportsio igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud
naalne edasikindlustus
hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustuste
gevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotses
side parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja
kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi
ostmine, uue tarkavara arendamine).
Summa on seotud kogu aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustusega.

C0130 –
C0160/R1030

Üldkulud – bruto –
aktsepteeritud mittepro
portsionaalne
edasikindlustus

Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid
igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud
hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustuste
gevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotses
side parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja
kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi
ostmine, uue tarkavara arendamine).
Summa on seotud kogu aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega.

C0010 –
C0160/R1040

Üldkulud– edasikindlus
tajate osa

Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid
igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud
hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustuste
gevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotses
side parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja
kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi
ostmine, uue tarkavara arendamine).
Summa on seotud edasikindlustajate osaga.
Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole
võimalik, esitatakse see soetuskuludena.
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C0010 –
C0160/R1100

Üldkulud – neto

JUHISED

Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid
igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud
hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustuste
gevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotses
side parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja
kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi
ostmine, uue tarkavara arendamine).
Netoüldkulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasi
kindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele
üle antud summa.

C0200/R0110
– R1100

Kokku

Kõigi äriliinide kirjete kogusumma.

C0200/R1200

Muud kulud

Muud tehnilised kulud, mida eespool nimetatud kulud ei hõlma ning mis
ei ole jaotatud äriliinide vahel.
Ei hõlma selliseid mittetehnilisi kulusid nagu maksud, intressikulud,
võõrandamisest saadud kahjum jne.

C0200/R1300

Kulud kokku

Tehniliste kulude kogusumma.

Elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused

C0210 –
C0280/R1410

Kindlustusmaksed –
bruto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: bruto
kindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses kogu tegevusest
tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad ►M2 aruandeperioodi ◄ jooksul
tasumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või
osaliselt seotud hilisema ►M2 aruandeperioodiga ◄.
See hõlmab nii otse- kui ka edasikindlustustegevust.

C0210 –
C0280/R1420

Kindlustusmaksed –
Edasikindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed:
brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis on seoses kindlus
tuslepingutega antud ►M2 aruandeperioodi ◄ jooksul üle edasikindlus
tajatele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või
osaliselt seotud hilisema ►M2 aruandeperioodiga ◄.

C0210 –
C0280/R1500

Kindlustusmaksed – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed:
netokindlustusmaksed võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud
edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustu
sandjatele üle antud summa.

C0210 –
C0280/R1510

Teenitud kindlustus
maksed – bruto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
maksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus
teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustus
tegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

C0210 –
C0280/R1520

Teenitud kindlustus
Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
maksed – edasikindlusta maksed: edasikindlustaja osa brutokindlustusmaksetes miinus muutus
jate osa
edasikindlustaja osas teenimata kindlustusmaksete eraldistes.

C0210 –
C0280/R1600

Teenitud kindlustus
maksed – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
maksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus
teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustus
tegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on
maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.
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C0210 –
C0280/R1610

Tekkinud nõuded – bruto

JUHISED

Direktiivi 91/674/EMÜ kohased tekkinud nõuded aruandeperioodil:
tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja ►M2 aruandeperioodi ◄ jooksul
otse- ja edasikindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega seotud
nõuete eraldistes toimunud muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

C0210 –
C0280/R1620

Tekkinud nõuded –
edasikindlustaja osa

Direktiivi 91/674/EMÜ kohased tekkinud nõuded aruandeperioodil: see on
edasikindlustaja osa tasutud nõuete ja ►M2 aruandeperioodi ◄ jooksul
nõuete eraldistes toimunud muutuse summas.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

C0210 –
C0280/R1700

Tekkinud nõuded – neto

Direktiivi 91/674/EMÜ kohased tekkinud nõuded aruandeperioodil:
tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja ►M2 aruandeperioodi ◄ jooksul
nõuete eraldistes toimunud sellise muutuse summa, mis on seotud otse
kindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga,
millest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

C0210 –
C0280/R1710

Muude tehniliste eral
diste muutused – bruto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eral
diste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused seoses kind
lustuslepingutega, mis tulenevad nii otse- kui ka edasikindlustustegevu
sest.
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne
(muude tehniliste eraldiste vähenemine, mis viib kasumini), või negatiivse
summana, kui muutus on positiivne (muude tehniliste eraldiste suurene
mine, mis viib kahjumini). ◄

C0210 –
C0280/R1720

Muude tehniliste eral
diste muutused – edasi
kindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eral
diste muutused: see on edasikindlustajate osa muude tehniliste eraldiste
muutustes.
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne,
või negatiivse summana, kui muutus on positiivne. ◄

C0210 –
C0280/R1800

Muude tehniliste eral
diste muutused – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eral
diste muutused: muude tehniliste eraldiste muutuste netosumma on otse
kindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summa
miinus summa, mis on üle antud edasikindlustusandjatele.
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne
(muude tehniliste eraldiste vähenemine, mis viib kasumini), või negatiivse
summana, kui muutus on positiivne (muude tehniliste eraldiste suurene
mine, mis viib kahjumini). ◄

C0210 –
C0280/R1900

Tekkinud kulud

Tekkepõhisel alusel kõik kindlustus- või edasikindlustusandja tehnilised
kulud aruandeperioodi jooksul.

C0210 –
C0280/R1910

Halduskulud – bruto

Ettevõtjal ►M2 aruandeperioodi ◄ jooksul tekkinud halduskulud on
(tekkepõhisel alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega,
sealhulgas edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega
seonduvad kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlus
tuslepingut käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu),
näiteks kindlustusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe
korrapärase saatmise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konver
teerimised ja kindlustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse
seotud kindlustustegevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut
hõlmavatest tegevustest, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate
töötajate palgad.
Summa on seotud kogu otse- ja edasikindlustustegevusega.
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C0210 –
C0280/R1920

Halduskulud – edasi
kindlustajate osa

JUHISED

Ettevõtjal aruandeperioodi jooksul tekkinud halduskulud on (tekkepõhisel
alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, sealhulgas
edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seonduvad
kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustuslepingut
käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks kindlus
tusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase saat
mise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja kind
lustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlustuste
gevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tegevus
test, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.
Summa on esitatud edasikindlustaja osa kohta.
Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole
võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

C0210 –
C0280/R2000

Halduskulud – neto

Ettevõtjal aruandeperioodi jooksul tekkinud halduskulud on (tekkepõhisel
alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, sealhulgas
edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seonduvad
kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustuslepingut
käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks kindlus
tusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase saat
mise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja kind
lustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlustuste
gevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tegevus
test, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.
Summa on seotud halduskulude netosummaga.
Halduskulude netosumma võrdub otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud
edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustu
sandjatele üle antud summa.

C0210 –
C0280/R2010

Investeeringute halda
mise kulud – bruto

Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustus
lepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude
hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, inves
teerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investee
rimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja
müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.
Summa on seotud kogu otse- ja edasikindlustustegevusega.

C0210 –
C0280/R2020

Investeeringute halda
mise kulud – edasikind
lustajate osa

Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustus
lepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude
hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, inves
teerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investee
rimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja
müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.
Summa on seotud edasikindlustajate osaga.
Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole
võimalik, esitatakse see soetuskuludena.
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C0210 –
C0280/R2100

Investeeringute halda
mise kulud – neto

JUHISED

Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustus
lepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude
hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, inves
teerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investee
rimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja
müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.
Summa on seotud investeeringute haldamise netokuludega.
Investeeringute haldamise netokulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja
aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud
edasikindlustusandjatele üle antud summa.

C0210 –
C0280/R2110

Kahjukäsitluskulud –
bruto

Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel,
sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise
ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega
(nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis
hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna tööta
jate palgad).
Summa on seotud kogu otse- ja edasikindlustustegevusega.
See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0210 –
C0280/R2120

Kahjukäsitluskulud –
edasikindlustajate osa

Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel,
sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise
ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega
(nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis
hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna tööta
jate palgad).
Summa on seotud edasikindlustajate osaga.
See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.
Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole
võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

C0210 –
C0280/R2200

Kahjukäsitluskulud –
neto

Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel,
sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise
ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega
(nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis
hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna tööta
jate palgad).
Kahjukäsitluse netokulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktseptee
ritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlus
tusandjatele üle antud summa.
See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.
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C0210 –
C0280/R2210

Soetuskulud – bruto

JUHISED

Soetuskulud hõlmavad kulusid, mille saab kindlaks teha üksiku kindlus
tuslepingu tasemel ja mis on tekkinud, kuna ettevõtja on sõlminud
konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud
ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetusku
lude muutused kuuluvad siia alla. Edasikindlustusandjate puhul kohalda
takse määratlust mutatis mutandis.
Summa on seotud kogu otse- ja edasikindlustustegevusega.

C0210 –
C0280/R2220

Soetuskulud– edasikind
lustajate osa

Soetuskulud hõlmavad kulusid, mille saab kindlaks teha üksiku kindlus
tuslepingu tasemel ja mis on tekkinud, kuna ettevõtja on sõlminud
konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud
ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetusku
lude muutused kuuluvad siia alla. Edasikindlustusandjate puhul kohalda
takse määratlust mutatis mutandis.
Summa on seotud edasikindlustajate osaga.
Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole
võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

C0210 –
C0280/R2300

Soetuskulud– neto

Soetuskulud hõlmavad kulusid, mille saab kindlaks teha üksiku kindlus
tuslepingu tasemel ja mis on tekkinud, kuna ettevõtja on sõlminud
konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud
ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetusku
lude muutused kuuluvad siia alla. Edasikindlustusandjate puhul kohalda
takse määratlust mutatis mutandis.
Netosoetuskulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasi
kindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele
üle antud summa.

C0210 –
C0280/R2310

Üldkulud – bruto

Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid
igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud
hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustuste
gevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotses
side parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja
kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi
ostmine, uue tarkavara arendamine).
Summa on seotud kogu otse- ja edasikindlustustegevusega.

C0210 –
C0280/R2320

Üldkulud– edasikindlus
tajate osa

Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid
igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud
hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustuste
gevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotses
side parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja
kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi
ostmine, uue tarkavara arendamine).
Summa on seotud edasikindlustajate osaga.
Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole
võimalik, esitatakse see soetuskuludena.
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C0210 –
C0280/R2400

Üldkulud – neto

JUHISED

Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid
igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud
hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustuste
gevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotses
side parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja
kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi
ostmine, uue tarkavara arendamine).
Netoüldkulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasi
kindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele
üle antud summa.

C0300/
R1410–R2400

Kokku

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide eri kirjed
kokku.

C0300/R2500

Muud kulud

Muud tehnilised kulud, mida eespool nimetatud kulud ei hõlma ning mis
ei ole jaotatud äriliinide vahel.
Ei hõlma selliseid mittetehnilisi kulusid nagu maksud, intressikulud,
võõrandamisest saadud kahjum jne.

C0300/R2600

Kulud kokku

Kõigi tehniliste kulude kogusumma.

C0210 –
C0280/R2700

Üles öeldud lepingute
kogusumma

See on aasta jooksul üles öeldud lepingute kogusumma.
See summa esitatakse ka tekkinud nõuete all (R1610).

S.05.02 – Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud riikide kaupa
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat
teavet. ►M2 Vormi ei tule esitada, kui allpool kirjeldatud andmete riikide
kaupa esitamise künnised ei ole kohaldatavad, st kui päritoluriik moodustab
vähemalt 90 % brutokindlustusmaksete kogusummast. ◄
Käesolev vorm esitatakse raamatupidamise seisukohast, st vastavalt riigisisesele
üldtunnustatud arvestustavale või IFRSile, kui seda tunnustatakse riigisisese
üldtunnustatud arvestustavana. Vormis käsitletakse ajavahemikku majandusaasta
algusest kuni aruandekuupäevani. Kindlustus- ja edasikindlustusandjad lähtuvad
avaldatud finantsaruannetes kasutatud kajastamis- ja hindamispõhimõtetest; uut
kajastamist või hindamist ei ole vaja ►M2 , välja arvatud investeerimis- ja
kindlustuslepingute eristamise korral, kui see on finantsaruannetes kohaldatav.
Käesolev vorm hõlmab kogu kindlustustegevust olenemata investeerimis- ja kind
lustuslepingute võimalikust erinevast liigitamisest finantsaruannetes. ◄
Riikide kaupa liigitamisel kasutatakse järgmisi kriteeriume:
— riikide kaupa esitatav teave esitatakse lisaks päritoluriigile viie riigi kohta,
mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige suurem, või kuni bruto
kindlustusmaksete kogusummast on esitatud 90 %;
— delegeeritud määruses (EL) nr 2015/35 määratletud äriliinide „ravikulukind
lustus”, „sissetuleku kaotuse kindlustus”, „tööõnnetuse ja kutsehaiguse kind
lustus”, „tule- ja muu varakahju kindlustus” ja „krediidi- ja garantiikind
lustus” otsekindlustustegevuse puhul esitatakse teave riski direktiivi
2009/138/EÜ artikli 13 punkti 13 kohaste asukohaliikmesriikide kaupa;
— kõigi muude delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 I lisas määratletud ärilii
nide otsekindlustustegevuse puhul avalikustatakse teave riikide kaupa, kus
leping on sõlmitud;

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 544
▼B
— teave proportsionaalse ja mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohta esita
takse edasikindlustusvõtja asukohariikide kaupa.
Käesoleva vormi puhul tähendab „riik, kus leping on sõlmitud” järgmist:
a. riik, kus kindlustusandja on asutatud (päritoluriik), kui lepingut ei müüdud
filiaali kaudu või teenuste osutamise vabaduse alusel;
b. riik, kus filiaal asub (vastuvõttev riik), kui leping müüdi filiaali kaudu;
c. riik, kus on teada antud teenuste osutamise vabaduse kehtimisest (vastuvõttev
riik), kui leping müüdi teenuste osutamise vabaduse alusel;
d. vahendaja kasutamisel ning muudel juhtudel on selleks a, b või c, sõltuvalt
sellest, kes lepingu müüs.

KIRJE

JUHISED

Kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused

C0020 –
C0060/R0010

Viis riiki, mille puhul on
brutokindlustusmaksete
summa kõige suurem –
kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused

Märkige kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul esitatud
riikide ISO 3166–1 alpha–2 kood.

C0080 –
C0140/R0110

Kindlustusmaksed –
bruto –
otsekindlustustegevus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed:
brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses otsekindlus
tustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad ►M2 aruande
perioodi ◄ jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad
olla täielikult või osaliselt seotud hilisema ►M2 aruandeperioodiga ◄.

C0080 –
C0140/R0120

Kindlustusmaksed –
bruto – aktsepteeritud
proportsionaalne
edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed:
brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses aktseptee
ritud proportsionaalsest edasikindlustustegevusest tulenevate kindlustusle
pingutega kuuluvad ►M2 aruandeperioodi ◄ jooksul tasumisele sõltu
mata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt
seotud hilisema ►M2 aruandeperioodiga ◄.

C0080 –
C0140/R0130

Kindlustusmaksed –
bruto – aktsepteeritud
mitteproportsionaalne
edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed:
brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses aktseptee
ritud mitteproportsionaalsest edasikindlustustegevusest tulenevate kindlus
tuslepingutega kuuluvad ►M2 aruandeperioodi ◄ jooksul tasumisele
sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt
seotud hilisema ►M2 aruandeperioodiga ◄.

C0080 –
C0140/R0140

Kindlustusmaksed –
edasikindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed:
brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis on seoses kindlus
tuslepingutega antud ►M2 aruandeperioodi ◄ jooksul üle edasikindlus
tajatele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või
osaliselt seotud hilisema ►M2 aruandeperioodiga ◄.

C0080 –
C0140/R0200

Kindlustusmaksed – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed:
netokindlustusmaksed võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud
edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustu
sandjatele üle antud summa.

C0080 –
C0140/R0210

Teenitud kindlustus
maksed – bruto –
otsekindlustustegevus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmaksed:
brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teenimata kind
lustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustustegevusega.
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C0080 –
C0140/R0220

Teenitud kindlustus
maksed – bruto –
aktsepteeritud proportsio
naalne edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
maksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus
teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud aktsepteeritud
proportsionaalse edasikindlustustegevusega.

C0080 –
C0140/R0230

Teenitud kindlustus
maksed – bruto –
aktsepteeritud mittepro
portsionaalne
edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
maksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus
teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud aktsepteeritud
mitteproportsionaalse edasikindlustustegevusega.

C0080 –
C0140/R0240

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
Teenitud kindlustus
maksed – edasikindlusta maksed: edasikindlustaja osa brutokindlustusmaksetes, millest on lahu
jate osa
tatud muutus edasikindlustaja osas teenimata kindlustusmaksete eraldistes.

C0080 –
C0140/R0300

Teenitud kindlustus
maksed – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
maksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus
teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustus
tegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on
maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

C0080 –
C0140/R0310

Tekkinud nõuded – bruto
– otsekindlustustegevus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil
tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja ►M2 aruande
perioodi ◄ jooksul otsekindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingu
tega seotud nõuete eraldistes toimunud muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

C0080 –
C0140/R0320

Tekkinud nõuded – bruto
– aktsepteeritud proport
sionaalne edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil
tekkinud nõuded:
tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja ►M2 aruandeperioodi ◄ jooksul
aktsepteeritud proportsionaalsest edasikindlustusest tulenevate kindlustus
lepingutega seotud nõuete eraldistes toimunud muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

C0080 –
C0140/R0330

Tekkinud nõuded – bruto
– aktsepteeritud mitte
proportsionaalne
edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil
tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja ►M2 aruande
perioodi ◄ jooksul aktsepteeritud mitteproportsionaalsest edasikindlustu
sest tulenevate kindlustuslepingutega seotud nõuete eraldistes toimunud
muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

C0080 –
C0140/R0340

Tekkinud nõuded –
edasikindlustaja osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud
nõuded: see on edasikindlustaja osa tasutud nõuete ja ►M2 aruande
perioodi ◄ jooksul nõuete eraldistes toimunud muutuse summas.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.
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C0080 –
C0140/R0400

Tekkinud nõuded – neto

JUHISED

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil
tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja ►M2 aruande
perioodi ◄ jooksul nõuete eraldistes toimunud sellise muutuse summa,
mis on seotud otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustuste
gevuse summaga, millest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle
antud summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

C0080 –
C0140/R0410

Muude tehniliste eral
diste muutused – bruto –
otsekindlustustegevus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eral
diste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused kogu otse
kindlustustegevuse puhul.
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne
(muude tehniliste eraldiste vähenemine, mis viib kasumini), või negatiivse
summana, kui muutus on positiivne (muude tehniliste eraldiste suurene
mine, mis viib kahjumini). ◄

C0080 –
C0140/R0420

Muude tehniliste eral
Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eral
diste muutused – bruto – diste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused kogu aktsep
aktsepteeritud proportsio teeritud proportsionaalse edasikindlustuse puhul.
naalne edasikindlustus
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne
(muude tehniliste eraldiste vähenemine, mis viib kasumini), või negatiivse
summana, kui muutus on positiivne (muude tehniliste eraldiste suurene
mine, mis viib kahjumini). ◄

C0080 –
C0140/R0430

Muude tehniliste eral
diste muutused – bruto –
aktsepteeritud mittepro
portsionaalne
edasikindlustus

C0080 –
C0140/R0440

Muude tehniliste eral
diste muutused – edasi
kindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eral
diste muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes kogu
aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul.
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne
(muude tehniliste eraldiste vähenemine, mis viib kasumini), või negatiivse
summana, kui muutus on positiivne (muude tehniliste eraldiste suurene
mine, mis viib kahjumini). ◄
Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eral
diste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused seoses edasi
kindlustajatele üle antud summadega.
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne,
või negatiivse summana, kui muutus on positiivne. ◄

C0080 –
C0140/R0500

Muude tehniliste eral
diste muutused – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eral
diste muutused: muude tehniliste eraldiste muutuste netosumma on otse
kindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summa
miinus summa, mis on üle antud edasikindlustusandjatele.
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne
(muude tehniliste eraldiste vähenemine, mis viib kasumini), või negatiivse
summana, kui muutus on positiivne (muude tehniliste eraldiste suurene
mine, mis viib kahjumini). ◄

C0080 –
C0140/R0550

Tekkinud kulud

Tekkepõhisel alusel kõik kindlustus- või edasikindlustusandja tehnilised
kulud aruandeperioodi jooksul.

C0140/R1200

Muud kulud

Muud tehnilised kulud, mida eespool nimetatud kulud ei hõlma ning mis
ei ole jaotatud äriliinide vahel.
Ei tohiks hõlmata selliseid mittetehnilisi kulusid nagu maksud, intressi
kulud, võõrandamisest saadud kahjum jne.

C0140/R1300

Kulud kokku

Kõigi selliste tehniliste kulude summa, mis vastavad käesoleva vormiga
hõlmatud riikidele.
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JUHISED

Elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused

C0160 –
C0200/R1400

Viis riiki, mille puhul on
brutokindlustusmaksete
summa kõige suurem –
elukindlustuslepingutest
tulenevad kohustused

Märkige elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul esitatud
riikide ISO 3166–1 alpha–2 kood.

C0220 –
C0280/R1410

Kindlustusmaksed –
bruto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: bruto
kindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses kogu tegevusest
tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad ►M2 aruandeperioodi ◄
jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täie
likult või osaliselt seotud hilisema ►M2 aruandeperioodiga ◄.

C0220 –
C0280/R1420

Kindlustusmaksed –
edasikindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed:
brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis on seoses kindlus
tuslepingutega antud ►M2 aruandeperioodi ◄ jooksul üle edasikindlus
tajatele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või
osaliselt seotud hilisema ►M2 aruandeperioodiga ◄.

C0220 –
C0280/R1500

Kindlustusmaksed – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed:
netokindlustusmaksed võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud
edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustu
sandjatele üle antud summa.

C0220 –
C0280/R1510

Teenitud kindlustus
maksed – bruto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
maksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus
teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud kogu aktsep
teeritud otse- ja edasikindlustustegevusega.

C0220 –
C0280/R1520

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
Teenitud kindlustus
maksed – edasikindlusta maksed: edasikindlustaja osa brutokindlustusmaksetes miinus muutus
edasikindlustaja osas teenimata kindlustusmaksete eraldistes.
jate osa

C0220 –
C0280/R1600

Teenitud kindlustus
maksed – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
maksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus
teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustus
tegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on
maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

C0220 –
C0280/R1610

Tekkinud nõuded – bruto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil
tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja ►M2 aruande
perioodi ◄ jooksul kogu otse- ja edasikindlustustegevusest tulenevate
kindlustuslepingutega seotud nõuete eraldistes toimunud muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

C0220 –
C0280/R1620

Tekkinud nõuded –
edasikindlustaja osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud
nõuded: see on edasikindlustajate osa tasutud nõuete ja ►M2 aruande
perioodi ◄ jooksul nõuete eraldistes toimunud muutuse summas.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.
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C0220 –
C0280/R1700

Tekkinud nõuded – neto

JUHISED

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil
tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja ►M2 aruande
perioodi ◄ jooksul nõuete eraldistes toimunud sellise muutuse summa,
mis on seotud otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustuste
gevuse summaga, millest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle
antud summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

C0220 –
C0280/R1710

Muude tehniliste eral
diste muutused – bruto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eral
diste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused seoses kind
lustuslepingutega, mis tulenevad nii otse- kui ka edasikindlustustegevu
sest.
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne
(muude tehniliste eraldiste vähenemine, mis viib kasumini), või negatiivse
summana, kui muutus on positiivne (muude tehniliste eraldiste suurene
mine, mis viib kahjumini). ◄

C0220 –
C0280/R1720

Muude tehniliste eral
diste muutused – edasi
kindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eral
diste muutused: see on edasikindlustajate osa muude tehniliste eraldiste
muutustes.
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne,
või negatiivse summana, kui muutus on positiivne. ◄

C0220 –
C0280/R1800

Muude tehniliste eral
diste muutused – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eral
diste muutused: muude tehniliste eraldiste muutuste summa on otsekind
lustustegevuse ja aktsepteeritud kindlustustegevuse summa miinus summa,
mis on üle antud edasikindlustusandjatele.
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne
(muude tehniliste eraldiste vähenemine, mis viib kasumini), või negatiivse
summana, kui muutus on positiivne (muude tehniliste eraldiste suurene
mine, mis viib kahjumini). ◄

C0220 –
C0280/R1900

Tekkinud kulud

Tekkepõhisel alusel kõik kindlustus- või edasikindlustusandja tehnilised
kulud aruandeperioodi jooksul.

C0280/R2500

Muud kulud

Muud tehnilised kulud, mida eespool nimetatud kulud ei hõlma ning mis
ei ole jaotatud äriliinide vahel.
Ei hõlma selliseid mittetehnilisi kulusid nagu maksud, intressikulud,
võõrandamisest saadud kahjum jne.

C0280/R2600

Kulud kokku

Kõigi selliste tehniliste kulude summa, mis vastavad käesoleva vormiga
hõlmatud riikidele.

S.06.01 – Kokkuvõtlik teave varade kohta
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat
teavet. Selle vormi peavad täitma üksnes kindlustus- ja edasikindlustusandjad,
kes on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 35 lõikele 7 vabastatud teabe
iga-aastasest esitamisest vormis S.06.02 või S.08.01.
Selles vormis osutatud varaklassid on määratletud määruse IV lisas („Varak
lassid”).
Selles vormis esitatakse kokkuvõtlik teave varade ja tuletisinstrumentide (seal
hulgas investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes hoitavad varad ja tuletisins
trumendid) kohta, lähtudes kindlustus- või edasikindlustusandjast tervikuna.
Kirjed esitatakse positiivse väärtusena, v.a juhul, kui selle Solventsus II kohane
väärtus on negatiivne (nt tuletisinstrumentide puhul, mis kujutavad endast
kindlustus- või edasikindlustusandja kohustist).
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C0010 –
C0060/R0010

Noteeritud varad

JUHISED

Noteeritud varade väärtus portfellide kaupa.
Selle vormi täitmisel käsitatakse vara noteerituna, kui sellega kaubeldakse
direktiivis 2004/39/EÜ määratletud reguleeritud turul või mitmepoolses
kauplemissüsteemis.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0020

Börsil noteerimata varad

Börsil noteerimata varad portfellide kaupa.
Selle vormi täitmisel käsitatakse vara börsil noteerimata, kui sellega ei
kaubelda direktiivis 2004/39/EÜ määratletud reguleeritud turul või mitme
poolses kauplemissüsteemis.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0030

Börsil mittekaubeldavad
varad

Börsil mittekaubeldavad varad portfellide kaupa.
Selle vormi täitmisel käsitatakse vara börsil mittekaubeldavana, kui sellega
ei kaubelda direktiivis 2004/39/EÜ määratletud reguleeritud turul või
mitmepoolses kauplemissüsteemis vara laadi tõttu.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0040

Riigivõlakirjad

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 1 kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0050

Äriühingu võlakirjad

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 2 kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.
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C0010 –
C0060/R0060

Omakapitaliinstrumendid

JUHISED

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 3 kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0070

Ühiseks investeerimiseks
loodud ettevõtjad

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 4 kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0080

Struktureeritud
väärtpaberid

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 5 kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0090

Kollateraliseeritud
väärtpaberid

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 6 kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0100

Raha ja hoiused

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 7 kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.
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C0010 –
C0060/R0110

Hüpoteeklaenud ja
laenud

JUHISED

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 8 kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0120

Kinnisvara

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 9 kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0130

Muud investeeringud

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 0 kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0140

Futuurid

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi A kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0150

Ostuoptsioonid

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi B kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.
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C0010 –
C0060/R0160

Müügioptsioonid

JUHISED

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi C kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0170

Vahetustehingud

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi D kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0180

Forvardid

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi E kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0190

Krediidituletisinstrumendid

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi F kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

S.06.02 – Varade loetelu
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe kvartaalset ja iga-aastast esitamist üksikute
üksuste kohta.
Käesolevas vormis osutatud varaklassid on määratletud käesoleva määruse IV
lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käesoleva määruse
VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel).

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 553
▼B
Käesolevas vormis tuleb esitada bilansi kõik varaklassid, mis kuuluvad IV lisas
(„Varaklassid”) varaklassidesse 0–9. Eelkõige tuleb seoses väärtpaberite laenuks
andmise ja repolepingutega esitada selles vormis bilansis hoitavad aluseks olevad
väärtpaberid.

Selles vormis esitatakse kindlustus- või edasikindlustusandja need otse hoitavad
varad kirjete kaupa (st mitte aluspositsioonide arvessevõtmise meetodi alusel),
mis kuuluvad varaklassidesse 0–9 (investeerimisriskiga elukindlustustoote puhul,
mida haldab (edasi)kindlustusandja, esitatakse samuti ainult klassidesse 0–9
kuuluvad varad, st selle tootega seotud sissenõutavaid summasid ja kohustisi ei
esitata) järgmiste eranditega:

a) raha esitatakse veergudes C0060, C0070, C0080 ja C0090 iga valuuta kohta
eraldi real;

b) arveldushoiused (raha ekvivalendid) ja muud kuni üheaastase tähtajaga
hoiused esitatakse veergudes C0060, C0070, C0080, C0090 ja C0290 iga
paari (pank ja valuuta) kohta eraldi real;

c) hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele, sealhulgas kindlustuslepingu
tega seotud laenud, esitatakse kahel real: ühel real veergudes C0060, C0070,
C0080, C0090 ja C0290 laenud haldus-, juht- või järelevalveorganile ning
teisel real veergudes C0060, C0070, C0080, C0090 ja C0290 laenud teistele
füüsilistele isikutele;

d) edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed esitatakse veergudes C0060,
C0070, C0080 ja C0090 ainult ühel real;

e) kindlustus- või edasikindlustusandja materiaalne põhivara omakasutuseks
esitatakse veergudes C0060, C0070, C0080 ja C0090 ainult ühel real.

See vorm koosneb kahest tabelist: teave hoitavate positsioonide kohta ja teave
varade kohta.

▼M1
Tabelis ƒ „Teave hoitavate positsioonide kohta” esitatakse iga vara eraldi nii
mitmel real, kui on vaja selle tabeli kõigi mitterahaliste muutujate (v.a kirje
„Kogus”) nõuetekohaseks esitamiseks. Kui sama vara puhul saab ühele muutujale
anda kaks väärtust, tuleb see vara esitada rohkem kui ühel real.

▼B
Tabelis ƒ„Teave varade kohta” esitatakse iga vara eraldi real, märkides tabelisse
kõik muutujad.

Teabe esitamist veergudes „Välisreiting” (C0320) ja „Krediidikvaliteeti hindav
määratud asutus” (C0330) võib piirata (jätta teave esitamata) järgmisel viisil:

a) riikliku järelevalveasutuse otsusega direktiivi 2009/138/EÜ artikli 35 lõigete 6
ja 7 alusel või

b) riikliku järelevalveasutuse otsusega juhul, kui kindlustus- ja edasikindlustu
sandjatel on investeeringute valdkonnas sõlmitud lepingud tegevuse edasiand
miseks, mistõttu see konkreetne teave ei ole ettevõtjale otse kättesaadav.
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Teave hoitavate positsioonide kohta

C0040

Vara tunnuskood

Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada. Kood peab olema kordumatu ja seda
tuleb kasutada järjepidevalt.
Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emitee
ritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnuskood ja
valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises näites:
„kood+EUR”

C0050

Vara tunnuskoodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood
►M1 Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on
emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja veerus C0040 esitatud kood on
määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga,
märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 99 ja algse vara tunnuskoodi
variant, nagu on esitatud järgmises näites, mille kohta esitati
ISIN-kood + valuuta: „99/1”. ◄

C0060

Portfell

Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus /
aktsionäride fondid / muud ettevõtjasisesed fondid / üldine (jaotust ei
kohaldata) / eraldatud vahendite kogumid. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – elukindlustus
2 – kahjukindlustus
3 – eraldatud vahendite kogumid
4 – muud ettevõtjasisesed fondid
5 – aktsionäride fondid
6 – üldine
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Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui ettevõtja kasutab seda ettevõt
tesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust,
tuleb valida „üldine”.

C0070

Fondi number

Esitatakse varade puhul, mida hoitakse eraldatud vahendite kogumites või
muudes ettevõtjasisestes fondides (määratletud vastavalt riigi turgudele).
Kindlustus- või edasikindlustusandja poolt igale fondile määratud kordu
matu number. See peab olema ühtne ning seda tuleb kasutada fondide
tuvastamiseks teistes vormides. Seda ei tohi kasutada ühegi muu fondi
puhul.

C0080

Kattuvusega kohanda
mise portfelli number

Kindlustus- või edasikindlustusandja poolt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 77b lõike 1 punkti a kohasele kattuvusega kohandamise portfellile
määratud kordumatu number. See peab olema ühtne ja seda tuleb kasutada
kattuvusega kohandamise portfellide tuvastamiseks teistes vormides. Seda
ei tohi kasutada ühegi muu kattuvusega kohandamise portfelli puhul.

C0090

Investeerimisriskiga
elukindlustuslepingutes
hoitav vara

Märkige varad, mida hoitakse investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – investeerimisriskiga elukindlustus
2 – ei ole investeerimisriskiga elukindlustus

C0100

Tagatiseks panditud
varad

Märkige kindlustus- või edasikindlustusandja bilansis hoitavad varad, mis
on panditud tagatiseks. Osaliselt panditud varade puhul tuleb iga vara
kohta täita kaks rida – üks panditud summa ja teine ülejäänud osa
kohta. Vara panditud osa esitamiseks valige üks järgmisest loetelust:
1 – varad bilansis, mis on panditud tagatiseks
2 – tagatis aktsepteeritud edasikindlustusele
3 – tagatis laenuks võetud väärtpaberitele
4 – repotehingud
9 – ei ole tagatis

C0110

Riik, kus varad on hoiul

►M1 Selle riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus kindlustus- või edasi
kindlustusandja varasid hoitakse. Rahvusvahelise kontohalduri (nt Euroc
lear) esitamisel on varade hoidmise riigiks see riik, kus hoiuteenus lepin
gujärgselt kindlaks määrati. ◄
Kui sama vara hoitakse mitmes riigis, märgitakse see nii mitmel real, kui
on vaja kõigi varade hoidmise riikide esitamiseks.
Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud
ja laenud) puhul (hüpoteeklaenude ja laenude puhul füüsilistele isikutele,
kuna neid varasid ei tule esitada üksikult) ega samal põhjusel klasside 71,
75 ja 95 (materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul.
Täiendavate tunnuskoodide klassi 9 (v.a klass 95 – materiaalne põhivara
omakasutuseks) puhul määratakse kontohalduri riik kinnisvara aadressi
alusel.
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C0120

Kontohaldur

JUHISED

Kontohaldurina tegutseva finantsasutuse nimi.
Kui sama vara hoitakse mitme kontohalduri juures, märgitakse see nii
mitmel real, kui on vaja kõigi kontohaldurite esitamiseks.
Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud
nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.
Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud
ja laenud) puhul (hüpoteeklaenude ja laenude puhul füüsilistele isikutele,
kuna neid varasid ei tule esitada üksikult) ega samal põhjusel klasside 71,
75 ja 9 (kinnisvara) puhul.

C0130

Kogus

Varade arv, oluliste varade puhul.
Seda kirjet ei esitata, kui esitatakse kirje „Nominaalsumma” (C0140).

C0140

Nominaalsumma

►M1 Kõigi varade puhul, millega seoses see kirje on asjakohane, tasu
mata summad nominaalsummas, ja täiendavate tunnuskoodide klasside 72,
73, 74, 75, 79 ja 8 puhul (kui need on olemas) nimiväärtuses. Seda kirjet
ei esitata täiendavate tunnuskoodide klasside 71 ja 9 puhul. Seda kirjet ei
esitata, kui esitatakse kirje „Kogus” (C0130). ◄

C0150

Hindamismeetod

Märkige varade hindamisel kasutatud meetod. Valige üks järgmisest loete
lust:
1 – samade varade noteeritud turuhind aktiivsetel turgudel
2 – sarnaste varade noteeritud turuhind aktiivsetel turgudel
3 – alternatiivsed hindamismeetodid
4 – kohandatud kapitaliosaluse meetod (kasutatakse märkimisväärsete
osaluste hindamisel)
5 – IFRSi kapitaliosaluse meetod (kasutatakse osaluste hindamisel)
6 – delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 9 lõike 4 kohane
hindamine.

C0160

Soetusväärtus

Hoitavate varade soetusväärtus kokku, puhasväärtus ilma kogunenud
intressita. Ei käi täiendava tunnuskoodi klasside 7 ja 8 kohta.

C0170

Solventsus II kohane
koguväärtus

►M1 Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohaselt arvutatud väärtus, mis
võrdub järgmisega:
— „Nominaalsumma” (tasumata põhisumma nominaalsummas või nimi
väärtuses) korda „Ühiku Solventsus II kohase hinna protsent nominaal
summast” pluss „Kogunenud intress” nende varade puhul, kus kaks
esimest kirjet on asjakohased;
— ►M2 „Kogus” korda „Ühiku Solventsus II kohane hind” varade
puhul, kus need kaks veergu on täidetud (pluss „Kogunenud intress”,
kui see on asjakohane); ◄
— Varaklassidesse 71 ja 9 kuuluvate varade puhul kajastab see vara
Solventsus II kohast väärtust. ◄
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C0180

Kogunenud intress

JUHISED

Märkige intressi teenivate ►M2 varad ◄ puhul pärast viimast kupongi
makse kuupäeva kogunenud intress. Pange tähele, et see väärtus on ka osa
kirjest „Solventsus II kohane koguväärtus”.

KIRJE

JUHISED

Teave varade kohta

C0040

Vara tunnuskood

Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada. Kood peab olema kordumatu ja seda
tuleb kasutada järjepidevalt.
Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara eest, mis on emiteeritud
vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnuskood ja valuuta
tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises näites: „kood+EUR”

C0050

Vara tunnuskoodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
►M2 7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood) ◄
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood
Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara eest, mis on emiteeritud
vähemalt kahes eri valuutas, ja C0040 esitatud kood on määratud vara
tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga, märgitakse vara
tunnuskoodi liigi all variant 9 ja algse vara tunnuskoodi variant, nagu
on esitatud järgmises näites, mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta:
►M2 „99/1” ◄.

C0190

Vara nimetus

Märkige vara nimi (või kinnisvara puhul aadress); andmete esitamise
üksikasjalikkuse valib kindlustus- või edasikindlustusandja.
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Arvestada tuleks järgmist:
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul
sisaldavad hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele laene
haldus-, juht- või järelevalveorganile või laene teistele füüsilistele
isikutele, kuna neid varasid ei tule üksikult esitada. Laenud muudele
kui füüsilistele isikutele tuleb esitada eri ridadel;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 95 (materiaalne
põhivara omakasutuseks) puhul, kuna neid varasid ei tule esitada üksi
kult ega klasside 71 ja 75 puhul.

C0200

Emitendi nimi

Emitent on investoritele varad emiteerinud üksus.
Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud
nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.
Arvestada tuleks järgmist:
— täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtjad) puhul on emitent fondivalitseja;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid
71 ja 75) on emitent depositoorium;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul
sisaldavad hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele laene
haldus-, juht- või järelevalveorganile või laene teistele füüsilistele
isikutele, kuna neid varasid ei tule üksikult esitada;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul,
kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele
isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul.

C0210

Emitendi tunnuskood

Kasutage emitendi juriidilise isiku ülemaailmset tunnuskoodi (LEI), kui
see on teada.
Kui see ei ole teada, seda veergu ei täideta.
Arvestada tuleks järgmist:
— täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtjad) puhul on emitendi tunnuskoodiks fondivalitseja tunnus
kood;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid
71 ja 75) on emitendi tunnuskoodiks depositooriumi tunnuskood;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul,
kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele
isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpotee
klaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenu
dega füüsilistele isikutele.
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C0220

Emitendi tunnuskoodi
liik

JUHISED

Märkige emitendi tunnuskoodina kasutava koodi liik. Valige üks järgmi
sest loetelust:
1 – LEI
9 – puudub
Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud
ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsi
listele isikutele.
Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul.

C0230

Emitendi majandussektor

Märkige emitendi majandussektori tunnuskood Euroopa Ühenduse majan
duse tegevusalade statistilise klassifikaatori (NACE) viimase versiooni
alusel (nagu avaldatud Euroopa Ühenduse määruses). Majandussektori
märkimiseks tuleb kasutada vähemalt NACE koodi tähte, mis tähistab
jagu (nt „A” või „A0111”), välja arvatud NACE kood seoses finants- ja
kindlustustegevusega, mille puhul tuleb kasutada jagu tähistavat tähte,
millele järgneb klassi tähistav 4kohaline number (nt „K6411”).
Arvestada tuleks järgmist:
— täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtjad) puhul on emitendi majandussektoriks fondivalitseja majan
dussektor;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid
71 ja 75) on emitendi majandussektoriks depositooriumi majandus
sektor;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul,
kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele
isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpotee
klaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenu
dega füüsilistele isikutele.

C0240

Emitendi grupp

Emitendi lõpliku emaettevõtja nimi. Ühiseks investeerimiseks loodud ette
võtjate puhul on grupi suhe seotud fondivalitsejaga.
Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud
nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.
Arvestada tuleks järgmist:
— täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtjad) puhul on grupi suhe seotud fondivalitsejaga;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid
71 ja 75) on grupi suhe seotud depositooriumiga;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul,
kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele
isikutele, on grupi suhe seotud laenuvõtjaga;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpotee
klaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isiku
tele);
— Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul.
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C0250

Emitendi grupi
tunnuskood

JUHISED

Märkige emitendi grupi ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.
Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.
Arvestada tuleks järgmist:
— täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtjad) puhul on grupi suhe seotud fondivalitsejaga;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid
71 ja 75) on grupi suhe seotud depositooriumiga;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul,
kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele
isikutele, on grupi suhe seotud laenuvõtjaga;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpotee
klaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isiku
tele);
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul.

C0260

Emitendi grupi tunnus
koodi liik

Märkige emitendi grupi tunnuskoodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
9 – puudub
Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud
ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsi
listele isikutele.
Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul.

C0270

Emitendi riik

Emitendi asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood.
Emitendi asukoht määratakse vara emiteerinud üksuse aadressi järgi.
Arvestada tuleks järgmist:
— täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtjad) puhul on emitendi riigiks fondivalitseja riik;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid
71 ja 75) on emitendi riigiks depositooriumi riik;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul,
kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele
isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpotee
klaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenu
dega füüsilistele isikutele.
Valige üks järgmisest loetelust:
— ISO 3166–1 alpha–2 kood
— XA: riigiülesed emitendid
— EU: Euroopa Liidu institutsioonid

C0280

Valuuta

Märkige emissiooni valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus.
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JUHISED

Arvestada tuleks järgmist:
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpotee
klaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenude ja laenude puhul füüsilis
tele isikutele, kuna neid varasid ei tule esitada üksikult) ega samal
põhjusel klasside 75 ja 95 (materiaalne põhivara omakasutuseks)
puhul;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 9 (v.a klass 95 – materiaalne põhi
vara omakasutuseks) puhul on valuutaks valuuta, milles investeering
tehti.
C0290

Täiendav tunnuskood

Käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel) määratletud
varade liigitamise täiendavad tunnuskoodid. Vara liigitamiseks täiendavate
tunnuskoodide tabeli alusel peavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad
lähtuma kõige olulisemast riskist, millele vara on avatud.

C0300

Taristuinvesteering

Märkige, kas vara on taristuinvesteering komisjoni delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 1 punktide 55a ja 55b tähenduses.

▼M1

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ei ole taristuinvesteering
2 – mittekvalifitseeruv taristuinvesteering: valitsuse garantii (valitsus,
keskpank, piirkondlik valitsus või kohalik omavalitsus)
3 – mittekvalifitseeruv taristuinvesteering: valitsuse toetus, sealhulgas
avaliku sektori rahastamisalgatus (valitsus, keskpank, piirkondlik valitsus
või kohalik omavalitsus)
4 – mittekvalifitseeruv taristuinvesteering: riigiülene garantii/toetus (EKP,
mitmepoolne arengupank, rahvusvahelise organisatsioon)
9 – mittekvalifitseeruv taristuinvesteering: muud, eespool nimetamata
mittekvalifitseeruvad taristulaenud või -investeeringud
12 – kvalifitseeruv taristuinvesteering: valitsuse garantii (valitsus, kesk
pank, piirkondlik valitsus või kohalik omavalitsus)
13 – kvalifitseeruv taristuinvesteering: valitsuse toetus, sealhulgas avaliku
sektori rahastamisalgatus (valitsus, keskpank, piirkondlik valitsus või
kohalik omavalitsus)
14 – kvalifitseeruv taristuinvesteering: riigiülene garantii/toetus (EKP,
mitmepoolne arengupank, rahvusvahelise organisatsioon)
19 – kvalifitseeruv taristuinvesteering: muud, eespool nimetamata kvali
fitseeruvad taristuinvesteeringud
20 – Euroopa pikaajaline investeerimisfond (taristuvaradesse investeeriv
ELTIF ja muudesse, mittetaristuvaradesse investeeriv ELTIF)

▼B

C0310

Osalused seotud ettevõt
jates, sealhulgas märki
misväärsed osalused

Täidetakse ainult varaklasside 3 ja 4 puhul.
Märkige, kas omakapitaliinstrument või aktsia kujutab endast märkimis
väärset osalust. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ei ole märkimisväärne osalus
2 – on märkimisväärne osalus
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C0320

Välisreiting

JUHISED

►M2 Täidetakse vähemalt täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 5, 6
ja 8 (hüpoteeklaenud ja laenud muudele kui füüsilistele isikutele) kohta,
kui see on asjakohane.
See on krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse poolt varale antud
emissioonireiting aruandekuupäeva seisuga.
Kui emissioonireiting ei ole teada, siis lahtrit ei täideta. ◄

C0330

Krediidikvaliteeti hindav
määratud asutus

►M2 Märkige veerus C0320 esitatud välisreitingu andnud krediidikvali
teeti hindav asutus, valides ühe järgmisest loetelust. Krediidikvaliteeti
hindava asutuse tütarettevõtja antud reitingu korral märkige emaettevõtjast
krediidikvaliteeti hindav asutus (kasutatud on ESMA loetelu reitinguagen
tuuride kohta, kes on registreeritud või sertifitseeritud vastavalt Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrusele (EÜ)
nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta). Kui ESMA on registreerinud
või sertifitseerinud uue reitinguagentuuri, kuid loetelu ei ole ajakohastatud,
valige „Muu krediidikvaliteeti hindav määratud asutus”.
Täidetakse vähemalt täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 5, 6 ja 8
(hüpoteeklaenud ja laenud muudele kui füüsilistele isikutele) kohta, kui
see on asjakohane.
— Euler Hermes Rating GmbH (LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
— Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI: 35380002378CEGMRVW86)
— BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
— Creditreform Rating AG (LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
— Scope Ratings AG (varem
391200WU1EZUQFHDWE91)

PSR

Rating

GmbH)

(LEI:

— ICAP Group SA (LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
— GBB-Rating Gesellschaft für
391200OLWXCTKPADVV72)
— ASSEKURATA
Assekuranz
529900977LETWLJF3295)

Bonitätsbeurteilung
Rating-Agentur

GmbH
GmbH

(LEI:
(LEI:

— ARC Ratings, S.A. (varem Companhia Portuguesa de Rating, S.A)
(LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
— AM Best Europe-Rating
549300VO8J8E5IQV1T26)

Services

Ltd.

(AMBERS)

— DBRS Ratings Limited (LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
— Fitch France S.A.S. (LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
— Fitch Deutschland GmbH (LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
— Fitch Italia S.p.A. (LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
— Fitch Polska S.A. (LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
— Fitch Ratings España S.A.U. (LEI: 213800RENFIIODKETE60)
— Fitch Ratings Limited (LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

(LEI:
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— Fitch Ratings CIS Limited (LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI: 549300V4LCOYCM
NUVR81)
— Moody's France S.A.S. (LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
— Moody's Deutschland GmbH (LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
— Moody's Italia S.r.l. (LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
— Moody's Investors Service España S.A. (LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
— Moody's Investors Service Ltd (LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
— S&P Global Ratings France SAS (LEI: 54930035REY2YCDSBH09)
— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI:
549300363WVTTH0TW460)
— CRIF Ratings S.r.l. (varem CRIF S.p.A.) (LEI: 8156001AB6A1D740F237)
— Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
— European Rating Agency, a.s. (LEI: 097900BFME0000038276)
— Axesor conocer para decidir SA (LEI: 95980020140005900000)
— Cerved Rating Agency S.p.A. (varem CERVED Group S.p.A.) (LEI:
8156004AB6C992A99368)
— Kroll Bond Rating Agency (LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
— The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
— Dagong Europe Credit Rating
815600BF4FF53B7C6311)

Srl

(Dagong

Europe)

(LEI:

— Spread Research (LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
— EuroRating Sp. z o.o. (LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
— HR Ratings de México,
549300IFL3XJKTRHZ480)

S.A.

de

C.V.

(HR

Ratings)

(LEI:

— Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
— Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI: 54930016113PD33V1H31)
— modeFinance S.r.l. (LEI: 815600B85A94A0122614)
— INC Rating Sp. z o.o. (LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
— Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
— Muu krediidikvaliteeti hindav määratud asutus
See veerg tuleb täita, kui täidetakse veerg „Välisreiting” (C0320). ◄
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C0340

Krediidikvaliteedi aste

JUHISED

►M2 Täidetakse sellise vara puhul, millele tuleb solventsuskapitalinõude
arvutamiseks määrata krediidikvaliteedi aste. ◄
Esitage varale direktiivi 2009/138/EÜ artikli 109a lõike 1 kohaselt
määratud krediidikvaliteedi aste.
Krediidikvaliteedi aste kajastab eelkõige mis tahes krediidikvaliteedi
korrektsiooni, mille ettevõttesiseselt teevad standardvalemit kasutavad
kindlustus- ja edasikindlustusandjad.
Seda veergu ei täideta varade puhul, millega seoses sisemudelit kasutavad
kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad sisereitinguid. Kui sisemu
delit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei kasuta sisereitin
guid, tuleb see kirje esitada.
Valige üks järgmisest loetelust:
0 – krediidikvaliteedi aste 0
1 – krediidikvaliteedi aste 1
2 – krediidikvaliteedi aste 2
3 – krediidikvaliteedi aste 3
4 – krediidikvaliteedi aste 4
5 – krediidikvaliteedi aste 5
6 – krediidikvaliteedi aste 6
9 – reiting ei ole teada

C0350

Sisereiting

►M2

__________ ◄

►M2 Täidetakse vähemalt täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 5, 6
ja 8 (hüpoteeklaenud ja laenud muudele kui füüsilistele isikutele) kohta,
kui see on asjakohane. ◄

C0360

Kestus

Täidetakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 4 (vajaduse
korral, nt peamiselt võlakirjadesse investeerivad ühiseks investeerimiseks
loodud ettevõtjad), 5 ja 6 kohta.
Vara kestus, määratletud kui „tähtaja lõpuni jäänud modifitseeritud kestus”
(modifitseeritud kestus, arvutatuna väärtpaberi lõpptähtajani jäänud aja
alusel, arvestades alates aruandekuupäevast). Fikseeritud tähtajata varade
puhul kasutatakse esimest tagasiostuõiguse tekkimise kuupäeva. Kestus
arvutatakse majandusliku väärtuse alusel.

C0370

Ühiku Solventsus II
kohane hind

Vara summa aruandevaluutas, kui see on asjakohane.
See kirje esitatakse, kui vormi esimeses osas „Teave hoitavate positsioo
nide kohta” on täidetud veerg „Kogus” (C0130).
Seda kirjet ei esitata, kui esitatakse kirje „Ühiku Solventsus II kohase
hinna protsent nominaalsummast” (C0380).
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C0380

Ühiku Solventsus II
kohase hinna protsent
nominaalsummast

JUHISED

►M1 Summa protsendina nominaalväärtusest, vara hind ilma kogunenud
intressita, kui see on asjakohane.
See veerg täidetakse, kui vormi esimeses osas „Teave hoitavate positsioo
nide kohta” on täidetud veerg „Nominaalsumma” (C0140), välja arvatud
täiendavate tunnuskoodide klasside 71 ja 9 puhul.
Seda ei esitata, kui täidetakse veerg „Ühiku Solventsus II kohane hind”
(C0370). ◄

C0390

Lõpptähtaeg

Täidetakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 5, 6 ja 8 ning
74 ja 79 kohta.
Märkige lõpptähtaeg ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.
Vastab alati lõpptähtajale, ka tagasiostuõigusega väärtpaberite puhul.
Arvestada tuleks järgmist:
— tähtajatute väärtpaberite puhul märkige „9999–12–31”;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 puhul seoses laenude ja hüpotee
klaenudega eraisikutele tuleb esitada lõpptähtajani jäänud kaalutud
(laenusumma alusel) aeg.

S.06.03 – Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad – aluspositsioonide
arvessevõtmise meetod
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe kvartaalset ja iga-aastast esitamist üksikute
üksuste kohta.
See vorm sisaldab teavet ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate või fondide
vormis investeeringute aluspositsioonide arvessevõtmise kohta, sealhulgas selle
kohta, kas tegemist on märkimisväärsete osalustega, alusvara klasside, emissioo
niriikide ja valuutade kaupa. ►M2 Võttes arvesse proportsionaalsust ja vormi
konkreetseid juhiseid, rakendatakse arvessevõtmise meetodit nii mitu korda, kuni
varaklassid, riigid ja valuutad on hõlmatud. Fondifondide puhul järgitakse arves
sevõtmisel sama meetodit. ◄

▼M2
Riikide hõlmamiseks rakendatakse arvessevõtmise meetodit, et riigiti eristada
90 % fondi väärtusest. Kindlustus- ja edasikindlustusandjatel peab olema piisav
kindlus, et riigiti eristamata 10 % on geograafiliselt hajutatud, näiteks et üle 5 %
ei ole ühes riigis. Arvessevõtmise meetodi kohaldamisel arvestatakse investee
ritud summat, alustades suurimast ja lõpetades väikseima konkreetse fondiga ning
seda meetodit kasutatakse järjepidevalt.

▼B
Kvartaalselt tuleb teave esitada üksnes juhul, kui ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtja osa koguinvesteeringutes on üle 30 %; osakaal võrdub vormi S.02.01
lahtrites C0010/R0180, C0010/R0220, C0010/R0090 esitatud ühiseks investeeri
miseks loodud ettevõtjate summa jagatuna vormi S.02.01 lahtrite C0010/R0070
ja C0010/RC0220 summaga.
Kui vastavas juhises ei ole teisiti märgitud, tuleb kirjed esitada positiivsete väär
tustena.
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Käesolevas vormis osutatud varaklassid on määratletud käesoleva määruse IV
lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käesoleva määruse
VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel).

KIRJE

C0010

Ühiseks investeerimiseks
loodud ettevõtja
tunnuskood

JUHISED

Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.

C0020

Ühiseks investeerimiseks
loodud ettevõtja tunnus
koodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Ühiseks investeerimiseks
loodud ettevõtja tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

C0030

Alusvara klass

Esitage ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja varaklassid, nõuded ja
tuletisinstrumendid. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – riigivõlakirjad
2 – äriühingu võlakirjad
3L – noteeritud omakapitaliinstrumendid
3X – noteerimata omakapitaliinstrumendid
4 – ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad
5 – struktureeritud väärtpaberid
6 – kollateraliseeritud väärtpaberid
7 – raha ja hoiused
8 – hüpoteeklaenud ja laenud
9 – kinnisvara
0 – muud investeeringud (sealhulgas nõuded)
A – futuurid
B-ostuoptsioonid
C – müügioptsioonid
D – vahetustehingud
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E – forvardid
F – krediidituletisinstrumendid
L – kohustised
►M2 Klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) kasutatakse
nii fondifondide kui ka muude fondide puhul ainult ebaoluliste jääkväär
tuste korral. ◄

C0040

Emissiooniriik

Veerus C0030 esitatud varaklassid emitentide riikide kaupa. Märkige
emitendi asukohariik.
Emitendi asukoht määratakse vara emiteerinud üksuse aadressi järgi.
Valige üks järgmisest loetelust:
— ISO 3166–1 alpha–2 kood
— XA: riigiülesed emitendid
— EU: Euroopa Liidu institutsioonid
— AA: künnisest allapoole jäävad riigid kokku
Seda kirjet ei täideta veerus C0030 esitatud klasside 8 ja 9 kohta.

C0050

Valuuta

Märkige, kas varaklassi valuuta on aruandlus- või välisvaluuta. Kõik
muud valuutad peale aruandlusvaluuta on välisvaluutad. Valige üks järg
misest loetelust:
1 – aruandlusvaluuta
2 – välisvaluuta

C0060

Kogusumma

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja kaudu investeeritud kogusumma
varaklasside, riikide ja valuutade kaupa.
►M2 Kohustised esitatakse positiivse summana, välja arvatud juhul, kui
kirje on tuletisinstrumentidest tulenev kohustis. ◄
Tuletisinstrumentide puhul võib kogusumma olla kas positiivne (kui see
on vara) või negatiivne (kui see on kohustis).

S.07.01 – Struktureeritud tooted
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat
teavet.
Käesolevas vormis osutatud varaklassid on määratletud käesoleva määruse IV
lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käesoleva määruse
VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel).
Selles vormis esitatakse kindlustus- või edasikindlustusandja poolt portfellis otse
hoitavad struktureeritud tooted kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise
meetodi alusel). Struktureeritud tooted on määratletud varaklassidesse 5 (struktu
reeritud väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) kuuluvate varadena.
See vorm täidetakse üksnes juhul, kui struktureeritud toodete summa ületab 5 %;
osakaal võrdub käesoleva määruse IV lisas („Varaklassid”) määratletud varaklassi
5 (struktureeritud väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) kuuluvad
varad jagatuna vormi S.02.01 lahtrite C0010/R0070 ja C0010/R0220 summaga.
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Mõnel juhul tähistatakse struktureeritud toote liigiga (C0070) tuletisinstrumendi
tunnustega struktureeritud toodet. Sellisel juhul kasutatakse seda liigitust, kui
struktureeritud tootel on osutatud tuletisinstrumendi tunnused.

KIRJE

C0040

Vara tunnuskood

JUHISED

Vormis S.06.02 esitatud struktureeritud toote tunnuskood järgmises täht
suse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada. Koodi kasutatakse järjepidevalt ja
seda ei tohi kasutada muu toote puhul.
Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emitee
ritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnuskood ja
valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises näites:
„kood+EUR”

C0050

Vara tunnuskoodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood
Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud
vähemalt kahes eri valuutas, ja C0040 esitatud kood on määratud vara
tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga, märgitakse vara
tunnuskoodi liigi all variant 9 ja algse vara tunnuskoodi variant, nagu on
esitatud järgmises näites, mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „9/1”.

C0060

Tagatise liik

Märkige tagatise liik, kasutades IV lisas („Varaklassid”) määratletud
varaklasse. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – riigivõlakirjad
2 – äriühingu võlakirjad
3 – omakapitaliinstrumendid
4 – ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad
5 – struktureeritud väärtpaberid
6 – kollateraliseeritud väärtpaberid
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7 – raha ja hoiused
8 – hüpoteeklaenud ja laenud
9 – kinnisvara
0 – muud investeeringud
10 – tagatis puudub
Kui ühel struktureeritud tootel on mitut liiki tagatisi, tuleb esitada neist
kõige olulisem.

C0070

Struktureeritud toote liik

Märkige struktureeritud toote liik. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – krediidiriski vahetustehingut sisaldavad väärtpaberid
Väärtpaber või hoius, millel on krediidituletisinstrumendi tunnused (nt
krediidiriski vahetustehingud või krediidiriski optsioonid)
2 – püsitähtajaga vahetustehingud
(intressimäära vahetustehingu tunnustega väärtpaber, mille ujuvintressi
korrigeeritakse perioodiliselt vastavalt turuintressile fikseeritud tähtaja
puhul)
3 – varaga tagatud väärtpaberid
(väärtpaber, mille tagatis on vara)
4 – hüpoteekväärtpaberid
(väärtpaber, mille tagatis on kinnisvara)
5 – ärihüpoteekväärtpaberid
(väärtpaber, mille tagatis on kinnisvara, nt jaekaubanduskinnisvara, büroo
hooned, tööstushooned, kortermajad ja hotellid)
6 – kollateraliseeritud võlakohustused
(struktureeritud võlaväärtpaber, mille tagatis on portfell, mis koosneb
tagatud või tagamata võlakirjadest, mille on emiteerinud äriühing või
riik; või tagatud või tagamata laenud, mis on antud juriidilisest isikust
pangaklientidele jae- või tööstussektoris)
7 – kollateraliseeritud laenukohustused
(väärtpaber, mille alusvaraks on laenuportfell, kusjuures väärtpaberi raha
vood tulenevad portfellist)
8 – kollateraliseeritud hüpoteegiga seotud kohustused
(investeerimisjärgu väärtpaber, mille tagatis on võlakirjade, laenude ja
muude varade kogum)
9 – intressimääraga seotud väärtpaberid ja hoiused
10 – omakapitaliinstrumentide ja nende indeksiga seotud väärtpaberid ja
hoiused
11 – välisvaluutakursi ja kaubahinnaga seotud väärtpaberid ja hoiused
12 – hübriidstruktuuriga väärtpaberid ja hoiused
(sealhulgas kinnisvara- ja omakapitaliväärtpaberid)
13 – turuga seotud väärtpaberid ja hoiused
14 – kindlustusega seotud väärtpaberid ja hoiused, sealhulgas väärtpa
berid, mis katavad katastroofi- ja ilmastikuriski, samuti suremusriski
99 – muu
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C0080

Kapitalikaitse

JUHISED

Märkige, kas tootel on kapitalikaitse. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – täielik kapitalikaitse
2 – osaline kapitalikaitse
3 – kapitalikaitse puudub

C0090

Aluseks olev väärtpaber/
indeks/portfell

Kirjeldage selle liiki. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – omakapital ja fondid (valitud aktsiate grupp või portfell)
2 – valuuta (valitud valuutade grupp või portfell)
3 – intressimäär ja -tootlus (võlakirjaindeksid, intressikõverad, lühikeste ja
pikaajaliste tähtaegade puhul kehtivate intressimäärade erinevused, kredii
diriski marginaalid, inflatsioonimäärad ja muud intressimäära või -kõvera
võrdlusnäitajad)
4 – kaubad (valitud põhikaup või kaubagrupp)
5 – indeks (valitud indeksi tulemusnäitajad)
6 – kombinatsioon (eespool nimetatud võimalike liikide kombinatsioon)
9 – muu (nt muud majandusnäitajad)

C0100

Ostu- või müügioptsioon

Märkige kas tootel on ostu- ja/või müügioptsioon. Valige üks järgmisest
loetelust:
1 – ostja ostuoptsioon
2 – müüja ostuoptsioon
3 – ostja müügioptsioon
4 – müüja müügioptsioon
5 – eespool nimetatute kombinatsioon

C0110

Sünteetiline strukturee
ritud toode

Märkige, kas tegemist on struktureeritud tootega, mille puhul varasid üle
ei kanta (nt tooted, mis ei tingi negatiivse/soodsa sündmuse korral varade
ülekandmist, v.a raha). Valige üks järgmisest loetelust:
1 – struktureeritud toode ilma varade ülekandmiseta
2 – struktureeritud toode varade ülekandmisega

C0120

Enne tähtaja lõppu taga
simakstav struktureeritud
toode

Märkige, kas see on struktureeritud toode, mille puhul on ennetähtaegse
tagasimaksmise võimalus, mida käsitatakse põhiosa tagastamisena enne
tähtaja lõppu. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – enne tähtaja lõppu tagasimakstav struktureeritud toode
2 – ei ole enne tähtaja lõppu tagasimakstav struktureeritud toode

C0130

Tagatise väärtus

Struktureeritud tootega seotud tagatise kogusumma, sõltumata tagatise
laadist.
Kui tagatis on antud portfelli alusel, tuleb esitada üksikus lepingus
osutatud väärtus, mitte kogusumma.

C0140

Tagatisportfell

Selles kirjes antakse teavet selle kohta, kas struktureeritud toote tagatis
hõlmab ainult ühte või mitut kindlustus- või edasikindlustusandja hoitud
struktureeritud toodet. Netopositsioonid on seotud struktureeritud toodetes
hoitud positsioonidega. Valige üks järgmisest loetelust:
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1 – tagatis, mis on arvutatud lepingute kogumist tulenevate netopositsioo
nide alusel
2 – tagatis, mis on arvutatud ühe lepingu alusel
10 – tagatis puudub
C0150

Kindel aastatulu

Esitage vajaduse korral täiendavate tunnuskoodide klasside 5 (strukturee
ritud väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) kupongimäär
(kümnendmurruna).

C0160

Muutuv aastatulu

Esitage vajaduse korral täiendavate tunnuskoodide klasside 5 (strukturee
ritud väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) muutuv tulumäär.
Tavaliselt on see võrdlusnäitajast turumäär pluss hinnavahe, või sõltuvana
portfelli tulemusnäitajatest või indeksist (sõltub alusvarast) või keeruka
malt, nt alusvara hinna muutumise alusel (sõltub muutusest). ►M2 Vaja
duse korral võib selle kirje esitada jadana, et kajastada, kuidas tulu
arvutatakse ◄

C0170

Makseviivitusest tingitud
kahjumäär

Vajaduse korral täiendavate tunnuskoodide klasside 5 (struktureeritud
väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) puhul protsent inves
__________ ◄),
teeritud summast (esitatakse kümnendmurruna, ►M2
mida makseviivituse korral sisse ei nõuta.
Kui lepingus seda teavet täpsustatud ei ole, seda kirjet ei esitata. Seda
kirjet ei täideta sellise struktureeritud toote puhul, mis ei kujuta endast
laenu.

C0180

Alumine eraldamispunkt

Vajaduse korral täiendavate tunnuskoodide klasside 5 (struktureeritud
väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) puhul lepingus määrat
letud kahjuprotsent (esitatakse kümnendmurruna), mille ületamise korral
kahju mõjutab struktureeritud toodet. Seda kirjet ei täideta sellise struktu
reeritud toote puhul, mis ei kujuta endast laenu.

C0190

Ülemine eraldamispunkt

Vajaduse korral täiendavate tunnuskoodide klasside 5 (struktureeritud
väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) puhul lepingus määrat
letud kahjuprotsent (esitatakse kümnendmurruna), mille ületamise korral
kahju ei mõjuta enam struktureeritud toodet. Seda kirjet ei täideta sellise
struktureeritud toote puhul, mis ei kujuta endast laenu.

S.08.01 – Avatud positsiooniga tuletisinstrumendid
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe kvartaalset ja iga-aastast esitamist üksikute
üksuste kohta.
Käesolevas vormis osutatud tuletisinstrumentide klassid on määratletud käesoleva
määruse IV lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käes
oleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel). Selles vormis esita
takse kindlustus- või edasikindlustusandja otse hoitavad ja varaklassidesse A–F
kuuluvad tuletisinstrumendid kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise
meetodi alusel).

▼M1
Tuletisinstrumente käsitatakse varadena, kui nende Solventsus II kohane väärtus
on positiivne või null. Neid käsitatakse kohustistena, kui nende Solventsus II
kohane väärtus on negatiivne. Hõlmatud on nii varade kui ka kohustistena käsi
tatavad tuletisinstrumendid.

▼B
Teave hõlmab kõiki tuletislepinguid, mis eksisteerisid aruandeperioodil ja mida ei
suletud enne aruandekuupäeva.
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Kui sama tuletisinstrumendiga kaubeldakse korduvalt ja seetõttu on avatud mitu
positsiooni, võib tuletisinstrumendi kohta teabe esitada liidetult või netosum
mana, kui selle olulised tunnused on samad ja järgitakse iga asjaomase kirje
konkreetseid juhiseid.
Kui vastavas juhises ei ole teisiti märgitud, tuleb kirjed esitada positiivsete väär
tustena.
Tuletisinstrument on finantsinstrument või muu leping, millel on järgmised kolm
tunnust:
a) selle väärtus muutub vastavalt muutustele kindlaksmääratud intressimääras,
finantsinstrumendi hinnas, kauba hinnas, välisvaluutakursis, hinna- või
määraindeksis, krediidireitingus või krediidiindeksis või mõnes muus
muutujas, tingimusel, et mitterahalise muutuja korral ei ole tegemist spetsii
filiselt lepingupoolega seotud muutujaga (mõnikord nimetatakse aluseks
olevaks);
b) see kas ei nõua algset netoinvesteeringut või nõuab sellist algset netoinves
teeringut, mis on väiksem, kui oleks nõutav teiste lepinguliikide puhul, mis
eeldatavasti reageeriksid turutegurite muutustele sarnasel viisil;
c) see arveldatakse tulevikus.
See vorm koosneb kahest tabelist: teave hoitavate positsioonide kohta ja teave
tuletisinstrumentide kohta.
Tabelis ƒ„Teave hoitavate positsioonide kohta” esitatakse iga tuletisinstrument
eraldi nii mitmel real, kui on vaja selle tabeli muutujate nõuetekohaseks esita
miseks. Kui sama tuletisinstrumendi puhul saab ühele muutujale anda kaks väär
tust, tuleb see tuletisinstrument esitada rohkem kui ühel real.
Eelkõige tuletisinstrumentide puhul, millel on rohkem kui üks valuutade paar,
tuleb need esitada eri ridadel paaride kaupa.
Tabelis ƒ„Teave tuletisinstrumentide kohta” esitatakse iga tuletisinstrument eraldi
real, märkides tabelisse kõik muutujad.
Teabe esitamist veergudes „Välisreiting” (C0290) ja „Krediidikvaliteeti hindav
määratud asutus” (C0300) võib piirata (jätta teave esitamata) järgmisel viisil:
c) riikliku järelevalveasutuse otsusega direktiivi 2009/138/EÜ artikli 35 lõigete 6
ja 7 alusel või
d) riikliku järelevalveasutuse otsusega juhul, kui kindlustus- ja edasikindlustu
sandjatel on investeeringute valdkonnas sõlmitud lepingud tegevuse edasiand
miseks, mistõttu see konkreetne teave ei ole ettevõtjale otse kättesaadav.

KIRJE

JUHISED

Teave hoitavate positsioonide kohta

C0040

Tuletisinstrumendi
tunnuskood

Tuletisinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.
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C0050

Tuletisinstrumendi
tunnuskoodi liik

JUHISED

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Tuletisinstrumendi
tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

C0060

Portfell

Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus /
aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata) / eraldatud vahendite
kogumid. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – elukindlustus
2 – kahjukindlustus
3 – eraldatud vahendite kogumid
4 – muud ettevõtjasisesed fondid
5 – aktsionäride fondid
6 – üldine
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui ettevõtja kasutab seda ettevõt
tesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust,
tuleb valida „üldine”.

C0070

Fondi number

Kohaldatakse tuletisinstrumentide suhtes, mida hoitakse eraldatud vahen
dite kogumites või muudes ettevõtjasisestes fondides (määratletud vasta
valt riigi turgudele).
Kindlustus- või edasikindlustusandja poolt igale fondile määratud kordu
matu number. See peab olema ühtne ning seda tuleb kasutada fondide
tuvastamiseks teistes vormides. Seda ei tohi kasutada ühegi muu fondi
puhul.

C0080

Investeerimisriskiga
elukindlustuslepingutes
hoitavad
tuletisinstrumendid

Märkige tuletisinstrumendid, mida hoitakse investeerimisriskiga elukind
lustuslepingutes. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – investeerimisriskiga elukindlustus
2 – ei ole investeerimisriskiga elukindlustus

C0090

Tuletisinstrumendi
alusinstrument

Tuletislepingu aluseks oleva instrumendi (vara või kohustis) tunnuskood.
See kirje tuleb täita ainult nende tuletisinstrumentide puhul, millel on
kindlustus- või edasikindlustusandja portfellis üks või mitu alusinstru
menti. Indeksit käsitatakse ühe instrumendina ja see tuleb esitada.
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Tuletisinstrumendi alusinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järje
korras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt
— ►M2 „kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood/mitu vara/
kohustist”, kui aluseks on rohkem kui üks vara või kohustis ◄
Kui aluseks on indeks, tuleb esitada indeksi tunnuskood.
C0100

Tuletisinstrumendi alus
vara või -kohustise
tunnuskoodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Tuletisinstrumendi
alusinstrument” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood
Seda kirjet ei täideta nende tuletisinstrumentide puhul, mille aluseks on
rohkem kui üks vara või kohustis.

C0110

Tuletisinstrumendi
kasutus

Kirjeldage tuletisinstrumendi kasutust (riski mikro-/makromaandus, port
felli tõhus valitsemine).
Riski mikromaandus on seotud ühte finantsinstrumenti (vara või kohustis),
prognoositud tehingut või muud kohustist hõlmavate tuletisinstrumenti
dega.
Riski makromaandus on seotud mitut finantsinstrumenti (varad või kohus
tised), prognoositud tehinguid või muid kohustisi hõlmavate tuletisinstru
mentidega.
Portfelli tõhus valitsemine on tavaliselt seotud tegevustega, millega fondi
valitseja soovib parandada portfelli tulu, vahetades (madalamalt hinnatud)
rahavooskeemi kõrgema väärtusega skeemi vastu, kasutades selleks tule
tisinstrumenti või nende kogumit, muutmata varade portfelli koosseisu, et
vähendada investeeringute summat ja tehingukulusid.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – mikromaandus
2 – makromaandus
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3 – nende varade ja kohustiste rahavoogude vastavusse viimine, mida on
kasutatud seoses kattuvusega kohandamise portfellidega
4 – portfelli muud liiki tõhus valitsemine, kui „nende varade ja kohustiste
rahavoogude vastavusse viimine, mida on kasutatud seoses kattuvusega
kohandamise portfellidega”

C0120

Delta

Esitatakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside B ja C puhul (ostu- ja
müügioptsioonid) seoses aruandekuupäevaga.
Mõõdab optsiooniväärtuse muutuse protsenti seoses alusvara hinna muutu
sega.
See esitatakse kümnendmurruna.

C0130

Tuletisinstrumendi
tinglik väärtus

Tuletisinstrumendiga kaetud või avatud summa.
Futuuride ja optsioonide puhul võrdub see lepingu maht korda käivitus
väärtus ja sellel real esitatud lepingute arv. Vahetustehingute ja forvardite
puhul vastab see sellel real esitatud lepingute summale. Kui käivitus
väärtus vastab vahemikule, tuleb kasutada vahemiku keskmist väärtust.
Tinglik väärtus on seotud summaga, mis on maandatud/investeeritud (kui
riske ei kaeta). Kui toimub mitu tehingut, on see netosumma aruandekuu
päeva seisuga.

C0140

Ostja/Müüja

Ainult futuuride ja optsioonide, vahetustehingute ja krediidituletislepingute
__________ ◄ puhul.
►M2
Märkige, kas tuletisleping osteti või müüdi.
Vahetustehingute puhul määratakse ostja ja müüja roll sõltuvalt väärtpa
berist või tinglikust väärtusest ja vahetustehingu rahavoogudest.
Vahetustehingus müüja omab väärtpaberit või selle tinglikku väärtust
lepingu sõlmimise ajal ja ta on vajaduse korral valmis need (sealhulgas
lepinguga seonduvad mis tahes muud väljaminevad rahavood) lepingu
kehtivuse ajal üle kandma.
Vahetustehingus ostja omab väärtpaberit või selle tinglikku väärtust tule
tislepingu lõppemise järel ja ta saab vajaduse korral lepingu tähtaja
jooksul selle väärtpaberi või tingliku väärtuse, sealhulgas mis tahes
muud lepinguga seotud sissetulevad rahavood.
Valige üks järgmisest loetelust (v.a intressimäära vahetustehingute puhul):
1 – ostja
2 – müüja
Intressimäära vahetustehingute puhul valige üks järgmisest loetelust:
3 – FX–FL: fikseeritud määr ujuva määra vastu
4 – FX–FX: fikseeritud määr fikseeritud määra vastu
5 – FL–FX: ujuv määr fikseeritud määra vastu
6 – FL–FL: ujuv määr ujuva määra vastu
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C0150

Aruandekuupäeva
seisuga tasutud
kindlustusmaksed

►M2 Optsioonide eest tehtud maksed (ostu korral) ja ka vahetustehingu
tega seoses alates kindlustus- või edasikindlustusandja poolsest tuletisle
pingu sõlmimisest ette tehtud ja perioodilised kindlustusmaksed. ◄

C0160

Aruandekuupäeva
seisuga saadud
kindlustusmaksed

►M2 Optsioonide eest saadud maksed (müügi korral) ja ka vahetuste
hingutega seoses alates kindlustus- või edasikindlustusandja poolsest tule
tislepingu sõlmimisest ette saadud ja perioodilised kindlustusmaksed. ◄

C0170

Lepingute arv

Real esitatud sarnaste tuletislepingute arv. See on sõlmitud lepingute arv.
Börsiväliste tuletisinstrumentide puhul märgitakse ühe vahetustehingu
puhul 1, kümne samade tunnustega vahetustehingu puhul märgitakse 10.
Lepingute arv hõlmab neid lepinguid, mis aruandekuupäeva seisuga
kehtivad.

C0180

Lepingumaht

Lepingu alusvarade arv (nt aktsiafutuuride puhul on see tuletislepingu
kohta lõpptähtajal üleantavate aktsiate arv, võlakirjafutuuride puhul on
see iga lepingu aluseks olev võrdlussumma).
Lepingumaht määratakse vastavalt instrumendi liigile. Aktsiafutuuride
puhul on tavaline arvutada see lepingu aluseks olevate aktsiate arvu alusel.
Võlakirjafutuuride puhul on see lepingu aluseks oleva võlakirja nimi
väärtus.
Täidetakse ainult futuuride ja optsioonide kohta.

C0190

C0200

Maksimaalne kahju
lõpetamismenetluse
korral

Kahju maksimaalne summa ettevõtte lõpetamise korral. Tuleb täita täien
dava tunnuskoodi klassi F kohta.

Vahetustehingust tulenev
väljaminev summa

Vahetuslepingu alusel aruandeperioodil üle kantud summa (muu kui kind
lustusmaksed). Võrdub intressimäära vahetustehingute puhul makstud
intressi ning valuutavahetustehingute, krediidiriski vahetustehingute, kogu
tulu vahetustehingute ja muude vahetustehingute puhul üle kantud summa
dega.

Kui krediidituletisinstrument on 100 % tagatud, on maksimaalne kahju
lõpetamismenetluse korral 0.

Juhul kui arveldus on tehtud netoalusel, esitatakse ainult C0200 või
C0210.

C0210

Vahetustehingust tulenev
sissetulev summa

Vahetuslepingu alusel aruandeperioodil saadud summa (muu kui kindlus
tusmaksed). Võrdub intressimäära vahetustehingute puhul saadud intressi
ning valuutavahetustehingute, krediidiriski vahetustehingute, kogutulu
vahetustehingute ja muude vahetustehingute puhul saadud summadega.
Juhul kui arveldus on tehtud netoalusel, esitatakse ainult C0200 või
C0210.

C0220

Alguskuupäev

Märkige lepingust tulenevate kohustuste jõustumise kuupäev ISO 8601
(aaaa-kk-pp) vormingus.
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Kui sama tuletisinstrumendi puhul kehtivad eri kuupäevad, esitage ainult
tuletisinstrumendi esimese tehinguga seotud kuupäev ja iga tuletisinstru
mendi kohta täitke ainult üks rida (mitte eri tehingud eri ridadel), kajas
tades sellesse tuletisinstrumenti investeeritud kogusummat.
Lepingu uuendamise korral on tuletisinstrumendi tehingu kuupäevaks
lepingu uuendamise kuupäev.
C0230

Kestus

Tuletisinstrumendi kestus, st tähtaja lõpuni jäänud modifitseeritud kestus
nende tuletisinstrumentide puhul, mille puhul kestust saab mõõta.
Võrdub tuletisinstrumendiga seotud sissetulevate ja väljaminevate raha
voogude vahega, kui see on asjakohane.

C0240

Solventsus II kohane
väärtus

Tuletisinstrumendi väärtus aruandekuupäeva seisuga, arvutatud direktiivi
2009/138/EÜ artikli 75 kohaselt. See võib olla nii positiivne, negatiivne
kui ka null.

C0250

Hindamismeetod

Märkige tuletisinstrumentide hindamisel kasutatud meetod. Valige üks
järgmisest loetelust:
1 – samade varade või kohustiste noteeritud turuhind aktiivsetel turgudel
2 – sarnaste varade või kohustiste noteeritud turuhind aktiivsetel turgudel
3 – alternatiivsed hindamismeetodid
6 – delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 9 lõike 4 kohane
hindamine.

KIRJE

JUHISED

Teave tuletisinstrumentide kohta

C0040

Tuletisinstrumendi
tunnuskood

Tuletisinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.

C0050

Tuletisinstrumendi
tunnuskoodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Tuletisinstrumendi
tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
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6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood
C0260

Vastaspoole nimi

Tuletisinstrumendi vastaspoole nimi. Kui see on teada, esitatakse selles
veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esita
takse juriidiline nimi.
Arvestada tuleks järgmist:
— börsil kaubeldavate tuletisinstrumentide puhul börsi nimi või
— keskse vastaspoole kaudu kliiritavate börsiväliste tuletisinstrumentide
puhul keskse vastaspoole nimi või
— muude börsiväliste tuletisinstrumentide puhul lepingulise vastaspoole
nimi.

C0270

Vastaspoole tunnuskood

Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul seoses muude
lepinguliste vastaspooltega kui börs ja keskne vastaspool.
Märkige vastaspoole ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.
Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.

C0280

Vastaspoole tunnuskoodi
liik

Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul.
Märkige veerus „Vastaspoole tunnuskood” kasutatud koodi liik. Valige
üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
9 – puudub

C0290

Välisreiting

Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul.
►M2 Krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse poolt tuletisinstrumendi
vastaspoolele antud reiting aruandekuupäeva seisuga. ◄
Seda veergu ei täideta tuletisinstrumentide puhul, millega seoses sisemu
delit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad sisereitin
guid. Kui sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei
kasuta sisereitinguid, tuleb see kirje esitada.
►M2 Kui emissioonireiting ei ole teada, siis lahtrit ei täideta. ◄

C0300

Krediidikvaliteeti hindav
määratud asutus

►M2 Märkige veerus C0290 esitatud välisreitingu andnud krediidikvali
teeti hindav asutus, valides ühe järgmisest loetelust. Krediidikvaliteeti
hindava asutuse tütarettevõtja antud reitingu korral märkige emaettevõtjast
krediidikvaliteeti hindav asutus (kasutatud on ESMA loetelu reitinguagen
tuuride kohta, kes on registreeritud või sertifitseeritud vastavalt Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrusele (EÜ)
nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta). Kui ESMA on registreerinud
või sertifitseerinud uue reitinguagentuuri, kuid loetelu ei ole ajakohastatud,
valige „Muu krediidikvaliteeti hindav määratud asutus”.
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Täidetakse vähemalt täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 5, 6 ja 8
(hüpoteeklaenud ja laenud muudele kui füüsilistele isikutele) kohta, kui
see on asjakohane.
— Euler Hermes Rating GmbH (LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
— Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI: 35380002378CEGMRVW86)
— BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
— Creditreform Rating AG (LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
— Scope Ratings AG (varem
391200WU1EZUQFHDWE91)

PSR

Rating

GmbH)

(LEI:

— ICAP Group SA (LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
— GBB-Rating Gesellschaft für
391200OLWXCTKPADVV72)
— ASSEKURATA
Assekuranz
529900977LETWLJF3295)

Bonitätsbeurteilung

Rating-Agentur

GmbH

GmbH

(LEI:

(LEI:

— ARC Ratings, S.A. (varem Companhia Portuguesa de Rating, S.A)
(LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
— AM Best Europe-Rating
549300VO8J8E5IQV1T26)

Services

Ltd.

(AMBERS)

(LEI:

— DBRS Ratings Limited (LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
— Fitch France S.A.S. (LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
— Fitch Deutschland GmbH (LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
— Fitch Italia S.p.A. (LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
— Fitch Polska S.A. (LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
— Fitch Ratings España S.A.U. (LEI: 213800RENFIIODKETE60)
— Fitch Ratings Limited (LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
— Fitch Ratings CIS Limited (LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI: 549300V4LCOYCM
NUVR81)
— Moody's France S.A.S. (LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
— Moody's Deutschland GmbH (LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
— Moody's Italia S.r.l. (LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
— Moody's Investors Service España S.A. (LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
— Moody's Investors Service Ltd (LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
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— S&P Global Ratings France SAS (LEI: 54930035REY2YCDSBH09)
— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI:
549300363WVTTH0TW460)
— CRIF Ratings S.r.l. (varem CRIF S.p.A.) (LEI: 8156001AB6A1D740F237)
— Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
— European Rating Agency, a.s. (LEI: 097900BFME0000038276)
— Axesor conocer para decidir SA (LEI: 95980020140005900000)
— Cerved Rating Agency S.p.A. (varem CERVED Group S.p.A.) (LEI:
8156004AB6C992A99368)
— Kroll Bond Rating Agency (LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
— The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
— Dagong Europe Credit Rating
815600BF4FF53B7C6311)

Srl

(Dagong

Europe)

(LEI:

— Spread Research (LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
— EuroRating Sp. z o.o. (LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
— HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI:
549300IFL3XJKTRHZ480)
— Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
— Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI: 54930016113PD33V1H31)
— modeFinance S.r.l. (LEI: 815600B85A94A0122614)
— INC Rating Sp. z o.o. (LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
— Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
— Muu krediidikvaliteeti hindav määratud asutus
See veerg tuleb täita, kui täidetakse veerg „Välisreiting” (C0290). ◄

C0310

Krediidikvaliteedi aste

Esitage tuletisinstrumendi vastaspoolele direktiivi 2009/138/EÜ artikli 109a
lõike 1 kohaselt määratud krediidikvaliteedi aste. Krediidikvaliteedi aste
kajastab mis tahes krediidikvaliteedi korrigeerimist, mida ettevõttesiseselt
teevad standardvalemit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad.
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Seda veergu ei täideta tuletisinstrumentide puhul, millega seoses sisemudelit
kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad sisereitinguid. Kui
sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei kasuta sise
reitinguid, tuleb see kirje esitada.
Valige üks järgmisest loetelust:
0 – krediidikvaliteedi aste 0
1 – krediidikvaliteedi aste 1
2 – krediidikvaliteedi aste 2
3 – krediidikvaliteedi aste 3
4 – krediidikvaliteedi aste 4
5 – krediidikvaliteedi aste 5
6 – krediidikvaliteedi aste 6
9 – reiting ei ole teada
C0320

Sisereiting

Sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate varade sise
reiting, kui sisemudelis kasutatakse sisereitinguid. Kui sisemudelit kasutav
kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab üksnes välisreitinguid, ei tule
käesolevat veergu täita.

C0330

Vastaspoole grupp

Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul seoses muude
lepinguliste vastaspooltega kui börs ja keskne vastaspool.
Vastaspoole lõpliku emaüksuse nimi. Kui see on teada, esitatakse selles
veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esita
takse juriidiline nimi.

C0340

Vastaspoole grupi
tunnuskood

Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul seoses muude
lepinguliste vastaspooltega kui börs ja keskne vastaspool.
Märkige ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.
Kui see ei ole teada, seda veergu ei täideta.

C0350

Vastaspoole grupi
tunnuskoodi liik

Märkige veerus „Vastaspoole grupi tunnuskood” kasutatud koodi liik.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
9 – puudub

C0360

Lepingu nimetus

Tuletislepingu nimetus.

C0370

Valuuta

Märkige tuletisinstrumendi valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus, st tule
tisinstrumendi tingliku väärtuse valuuta (nt optsioon, mille aluseks on
summa USA dollarites; valuuta, milles lepingukohaselt väljendatakse
valuutavahetustehingute tinglikku väärtust jne).

C0380

Täiendav tunnuskood

Käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel) määratletud
varade liigitamise täiendavad tunnuskoodid. Tuletisinstrumentide liigitami
seks täiendavate tunnuskoodide tabeli alusel peavad kindlustus- ja edasi
kindlustusandjad lähtuma kõige olulisemast riskist, millele tuletisinstru
ment on avatud.
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Käivitusväärtus

JUHISED

Futuuride võrdlushind, optsioonide täitmishind (võlakirjade puhul on hind
protsent nominaalsummast), forvardite puhul valuutavahetuskurss või
intressimäär jne.
Ei täideta täiendava tunnuskoodi klassi D3 puhul (intressimäära ja valuu
tavahetustehingud). Kui see ei ole võimalik, ei täideta seda veergu täien
dava tunnuskoodi klassi F1 puhul (krediidiriski vahetustehingud).
Kui aja jooksul esineb mitu käivitusväärtust, esitage ka järgmine käivitus
väärtus.
Kui tuletisinstrumendi käivitusväärtus on määratletud vahemikuna, esitage
need komadega (,) eraldatult, kui vahemik ei ole järgnevus; kui vahemikus
on järgnevad väärtused, eraldage need kriipsuga (–).

C0400

Lepingu lõpetamise
käivitav sündmus

Märkige sündmus, mis põhjustab lepingu lõpetamise, kuid mis ei ole
lepingutingimuste tavapärane aegumine. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – aluseks oleva või võrdlusüksuse pankrot
2 – aluseks oleva võrdlusvara väärtuse järsk vähenemine
3 – aluseks oleva vara või üksuse krediidireitingu järsk langemine
4 – lepingu uuendamine, st tuletisinstrumendist tuleneva kohustuse asen
damine uue kohustusega või tuletisinstrumendi lepingupoole asendamine
uue lepingupoolega
5 – mitu sündmust või nende kombinatsioon
6 – muu
9 – lepingu lõpetamise käivitav sündmus puudub

C0410

Vahetustehingu käigus
tasutud summa valuuta

Märkige vahetustehingu hinna valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus
(ainult valuutavahetustehingute ning valuuta- ja intressimäära vahetuste
hingute puhul).

C0420

Vahetustehingu käigus
saadud summa valuuta

Märkige vahetustehingu nominaalsumma valuuta tähtkood ISO 4217
vormingus (ainult valuutavahetustehingute ning valuuta- ja intressimäära
vahetustehingute puhul).

C0430

Lõpptähtaeg

Märkige lepingust tulenev tuletislepingu lõppemise kuupäev ISO 8601
(aaaa-kk-pp) vormingus (lõpptähtaeg, (Euroopa või Ameerika) optsioonide
puhul aegumise kuupäev jne).

S.08.02 – Tehingud tuletisinstrumentidega
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe kvartaalset ja iga-aastast esitamist üksikute
üksuste kohta.
Käesolevas vormis osutatud tuletisinstrumentide klassid on määratletud käesoleva
määruse IV lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käes
oleva määruse VI lisas („Täiendavate tunnuskoodide tabel”).
Selles vormis esitatakse kindlustus- või edasikindlustusandja otse hoitavad ja
varaklassidesse A–F kuuluvad tuletisinstrumendid, mille suhtes positsioon on
suletud, kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel). Kui
leping veel kehtib, kuid selle mahtu on vähendatud, esitatakse teave lõpetatud osa
kohta.
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Tuletisinstrumente käsitatakse varadena, kui nende Solventsus II kohane väärtus
on positiivne või null. Neid käsitatakse kohustistena, kui nende Solventsus II
kohane väärtus on negatiivne või kui need on emiteerinud kindlustus- või edasi
kindlustusandja. ►M2 Neid käsitatakse kohustistena, kui nende Solventsus II
kohane väärtus on negatiivne. ◄
Lõppenud lepinguga seotud tuletisinstrumendina käsitatakse sellist tuletisinstru
menti, mida käsitlev leping kehtis aruandeperioodil (viimasel kvartalil, kui vorm
esitatakse kord kvartalis, või viimasel aastal, kui vorm esitatakse kord aastas)
teatava aja jooksul, kuid lõppes enne aruandeperioodi lõppu.
Kui sama tuletisinstrumendiga kaubeldakse korduvalt, võib tuletisinstrumendi
kohta teabe esitada liidetult või netosummana (märkides ainult esimese ja viimase
tehingukuupäeva), kui nende olulised tunnused on samad ja järgitakse iga asja
omase kirje konkreetseid juhiseid.
Kui vastavas juhises ei ole teisiti märgitud, tuleb kirjed esitada positiivsete väär
tustena.
Tuletisinstrument on finantsinstrument või muu leping, millel on järgmised kolm
tunnust:
a) selle väärtus muutub vastavalt muutustele kindlaksmääratud intressimääras,
finantsinstrumendi hinnas, kauba hinnas, välisvaluutakursis, hinna- või
määraindeksis, krediidireitingus või krediidiindeksis või mõnes muus
muutujas, tingimusel, et mitterahalise muutuja korral ei ole tegemist spetsii
filiselt lepingupoolega seotud muutujaga (mõnikord nimetatakse aluseks
olevaks);
b) see kas ei nõua algset netoinvesteeringut või nõuab sellist algset netoinves
teeringut, mis on väiksem, kui oleks nõutav teiste lepinguliikide puhul, mis
eeldatavasti reageeriksid turutegurite muutustele sarnasel viisil;
c) see arveldatakse tulevikus.
See vorm koosneb kahest tabelist: teave hoitavate positsioonide kohta ja teave
tuletisinstrumentide kohta.
Tabelis ƒ„Teave hoitavate positsioonide kohta” esitatakse iga tuletisinstrument
eraldi nii mitmel real, kui on vaja selle tabeli muutujate nõuetekohaseks esita
miseks. Kui sama tuletisinstrumendi puhul saab ühele muutujale anda kaks väär
tust, tuleb see tuletisinstrument esitada rohkem kui ühel real.
Eelkõige tuletisinstrumentide puhul, millel on rohkem kui üks valuutade paar,
tuleb need esitada eri ridadel paaride kaupa.
Tabelis ƒ„Teave tuletisinstrumentide kohta” esitatakse iga tuletisinstrument eraldi
real, märkides tabelisse kõik muutujad.

KIRJE

JUHISED

Teave hoitavate positsioonide kohta

C0040

Tuletisinstrumendi
tunnuskood

Tuletisinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.

C0050

Tuletisinstrumendi
tunnuskoodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Tuletisinstrumendi
tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
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2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

C0060

Portfell

Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus /
aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata) / eraldatud vahendite
kogumid. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – elukindlustus
2 – kahjukindlustus
3 – eraldatud vahendite kogumid
4 – muud ettevõtjasisesed fondid
5 – aktsionäride fondid
6 – üldine
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui ettevõtja kasutab seda ettevõt
tesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust,
tuleb valida „üldine”.

C0070

Fondi number

Kohaldatakse tuletisinstrumentide suhtes, mida hoitakse eraldatud vahen
dite kogumites või muudes ettevõtjasisestes fondides (määratletud vasta
valt riigi turgudele).
Kindlustus- või edasikindlustusandja poolt igale fondile määratud kordu
matu number. See peab olema ühtne ning seda tuleb kasutada fondide
tuvastamiseks teistes vormides. Seda ei tohi kasutada ühegi muu fondi
puhul.

C0080

Investeerimisriskiga
elukindlustuslepingutes
hoitavad
tuletisinstrumendid

Märkige tuletisinstrumendid, mida hoitakse investeerimisriskiga elukind
lustuslepingutes. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – investeerimisriskiga elukindlustus
2 – ei ole investeerimisriskiga elukindlustus

C0090

Tuletisinstrumendi
alusinstrument

Tuletislepingu aluseks oleva instrumendi (vara või kohustis) tunnuskood.
See kirje tuleb täita ainult nende tuletisinstrumentide puhul, millel on
kindlustus- või edasikindlustusandja portfellis üks või mitu alusinstru
menti. Indeksit käsitatakse ühe instrumendina ja see tuleb kajastada.
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Tuletisinstrumendi alusinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järje
korras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt
— ►M2 „kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood/mitu vara/
kohustist”, kui aluseks on rohkem kui üks vara või kohustis ◄
Kui aluseks on indeks, tuleb esitada indeksi tunnuskood.

C0100

Tuletisinstrumendi alus
vara või -kohustise
tunnuskood

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Tuletisinstrumendi
alusinstrument” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood
Seda kirjet ei täideta nende tuletisinstrumentide puhul, mille aluseks on
rohkem kui üks vara või kohustis.

C0110

Tuletisinstrumendi
kasutus

Kirjeldage tuletisinstrumendi kasutust (riski mikro-/makromaandus, port
felli tõhus valitsemine).
Riski mikromaandus on seotud ühte finantsinstrumenti (vara või kohustis),
prognoositud tehingut või muud kohustist hõlmavate tuletisinstrumenti
dega.
Riski makromaandus on seotud mitut finantsinstrumenti (varad või kohus
tised), prognoositud tehinguid või muid kohustisi hõlmavate tuletisinstru
mentidega.
Portfelli tõhus valitsemine on tavaliselt seotud tegevustega, millega fondi
valitseja soovib parandada portfelli tulu, vahetades (madalamalt hinnatud)
rahavooskeemi kõrgema väärtusega skeemi vastu, kasutades selleks tule
tisinstrumenti või nende kogumit, muutmata varade portfelli koosseisu, et
vähendada investeeringute summat ja tehingukulusid.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – mikromaandus
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2 – makromaandus
3 – nende varade ja kohustiste rahavoogude vastavusse viimine, mida on
kasutatud seoses kattuvusega kohandamise portfellidega
4 – portfelli muud liiki tõhus valitsemine kui „nende varade ja kohustiste
rahavoogude vastavusse viimine, mida on kasutatud seoses kattuvusega
kohandamise portfellidega”

C0120

Tuletisinstrumendi
tinglik väärtus

Tuletisinstrumendiga kaetud või avatud summa.
Futuuride ja optsioonide puhul arvutatakse see lepingu maht korda käivi
tusväärtus ja sellel real esitatud lepingute arv. Vahetustehingute ja forvar
dite puhul vastab see sellel real esitatud lepingute summale.
Tinglik väärtus on seotud summaga, mis on maandatud/investeeritud (kui
riske ei kaeta). Kui toimub mitu tehingut, on see netosumma aruandekuu
päeva seisuga.

C0130

Ostja/Müüja

Ainult futuuride ja optsioonide, vahetustehingute ja krediidituletislepingute
(valuuta, krediidiriski ja väärtpaberite vahetustehingud) puhul.
Märkige, kas tuletisleping osteti või müüdi.
Vahetustehingute puhul määratakse ostja ja müüja roll sõltuvalt väärtpa
berist või tinglikust väärtusest ja vahetustehingu rahavoogudest.
Vahetustehingus müüja omab väärtpaberit või selle tinglikku väärtust
lepingu sõlmimise ajal ja ta on vajaduse korral valmis need (sealhulgas
lepinguga seonduvad mis tahes muud väljaminevad rahavood) lepingu
kehtivuse ajal üle kandma.
Väärtpaberitehingus ostja omab väärtpaberit või selle tinglikku väärtust
tuletislepingu lõppemise järel ja ta saab vajaduse korral lepingu tähtaja
jooksul selle väärtpaberi või tingliku väärtuse, sealhulgas mis tahes muud
lepinguga seotud muud sissetulevad rahavood.
Valige üks järgmisest loetelust (v.a intressimäära vahetustehingute puhul):
1 – ostja
2 – müüja
Intressimäära vahetustehingute puhul valige üks järgmisest loetelust:
3 – FX–FL: fikseeritud määr ujuva määra vastu
4 – FX–FX: fikseeritud määr fikseeritud määra vastu
5 – FL–FX: ujuv määr fikseeritud määra vastu
6 – FL–FL: ujuv määr ujuva määra vastu

C0140

Aruandekuupäeva
seisuga tasutud
kindlustusmaksed

►M2 Optsioonide eest tehtud maksed (ostu korral) ja ka vahetustehingu
tega seoses alates kindlustus- või edasikindlustusandja poolsest tuletisle
pingu sõlmimisest ette tehtud ja perioodilised kindlustusmaksed. ◄

C0150

Aruandekuupäeva
seisuga saadud
kindlustusmaksed

►M2 Optsioonide eest saadud maksed (müügi korral) ja ka vahetuste
hingutega seoses alates kindlustus- või edasikindlustusandja poolsest tule
tislepingu sõlmimisest ette saadud ja perioodilised kindlustusmaksed. ◄
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Aruandekuupäeva
seisuga teenitud kasum
või kahjum

JUHISED

►M2 Tuletisinstrumendi puhul alates kindlustus- või edasikindlustu
sandja poolsest tuletislepingu sõlmimisest kuni lepingu lõpuni või tuleti
sinstrumendi lõpptähtajani teenitud kasumi või kahjumi summa. Summa
vastab soetus- ja müügiväärtuse (hinna) vahele. ◄
See võib olla positiivne (kasum) või negatiivne (kahjum).

C0170

Lepingute arv

Real esitatud sarnaste tuletislepingute arv. Börsiväliselt kaubeldavate tule
tisinstrumentide puhul märgitakse ühe vahetustehingu puhul 1, kümne
samade tunnustega vahetustehingu puhul märgitakse 10.
Lepingute arv hõlmab sõlmitud lepinguid, mis olid aruandekuupäeva
seisuga lõppenud.

C0180

Lepingumaht

Lepingu alusvarade arv (nt aktsiafutuuride puhul on see tuletislepingu
kohta lõpptähtajal üleantavate aktsiate arv, võlakirjafutuuride puhul on
see iga lepingu aluseks olev võrdlussumma).
Lepingumaht määratakse vastavalt instrumendi liigile. Aktsiafutuuride
puhul on tavaline arvutada see lepingu aluseks olevate aktsiate arvu alusel.
Võlakirjafutuuride puhul on see lepingu aluseks oleva võlakirja nimi
väärtus.
Täidetakse ainult futuuride ja optsioonide kohta.

C0190

Maksimaalne kahju
lõpetamismenetluse
korral

Kahju maksimaalne summa ettevõtte lõpetamise korral. Tuleb täita täien
dava tunnuskoodi klassi F kohta.

C0200

Vahetustehingust tulenev
väljaminev summa

Vahetuslepingu alusel aruandeperioodil üle kantud summa (muu kui kind
lustusmaksed). Võrdub intressimäära vahetustehingute puhul makstud
intressi ning valuutavahetustehingute, krediidiriski vahetustehingute, kogu
tulu vahetustehingute ja muude vahetustehingute puhul üle kantud summa
dega.
Juhul kui arveldus on tehtud netoalusel, esitatakse ainult C0200 või
C0210.

C0210

Vahetustehingust tulenev
sissetulev summa

Vahetuslepingu alusel aruandeperioodil saadud summa (muu kui kindlus
tusmaksed). Võrdub intressimäära vahetustehingute puhul saadud intressi
ning valuutavahetustehingute, krediidiriski vahetustehingute, kogutulu
vahetustehingute ja muude vahetustehingute puhul saadud summadega.
Juhul kui arveldus on tehtud netoalusel, esitatakse ainult C0200 või
C0210.

C0220

Alguskuupäev

Märkige lepingust tulenevate kohustuste jõustumise kuupäev ISO 8601
(aaaa-kk-pp) vormingus.
Kui sama tuletisinstrumendiga kaubeldakse korduvalt, esitage ainult tule
tisinstrumendi esimese tehinguga seotud kuupäev ja iga tuletisinstrumendi
kohta täitke ainult üks rida (mitte eri tehingud eri ridadel), kajastades
sellesse tuletisinstrumenti investeeritud kogusumma, võttes arvesse tehin
gute erinevaid kuupäevi.
Lepingu uuendamise korral on selleks kuupäevaks kõnealuse tuletisinstru
mendiga kauplemise kuupäev.
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Solventsus II kohane
väärtus

JUHISED

►M1 Tuletisinstrumendi väärtus tehingukuupäeva (lepingu lõppemise või
müügi) või lõpptähtaja seisuga, arvutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75
kohaselt. See võib olla nii positiivne, negatiivne kui ka null. ◄

KIRJE

JUHISED

Teave tuletisinstrumentide kohta

C0040

Tuletisinstrumendi
tunnuskood

Tuletisinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt

C0050

Tuletisinstrumendi
tunnuskoodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Tuletisinstrumendi
tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

C0240

Vastaspoole nimi

Tuletisinstrumendi vastaspoole nimi. Kui see on teada, esitatakse selles
veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esita
takse juriidiline nimi.
Arvestada tuleks järgmist:
— börsil kaubeldavate tuletisinstrumentide puhul börsi nimi või
— börsiväliselt kaubeldavate ja keskse vastaspoole kaudu kliiritavate tule
tisinstrumentide puhul keskse vastaspoole nimi või
muude börsiväliselt kaubeldavate tuletisinstrumentide puhul lepingu
lise vastaspoole nimi.

C0250

Vastaspoole tunnuskood

Täidetakse ainult börsiväliselt kaubeldavate tuletisinstrumentide puhul
seoses muude lepinguliste vastaspooltega kui börs ja keskne vastaspool.
Märkige ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.
Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.
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C0260

Vastaspoole tunnuskoodi
liik

JUHISED

Täidetakse ainult börsiväliselt kaubeldavate tuletisinstrumentide puhul.
Märkige veerus „Vastaspoole tunnuskood” kasutatud koodi liik. Valige
üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
9 – puudub

C0270

Vastaspoole grupp

Täidetakse ainult börsiväliselt kaubeldavate tuletisinstrumentide puhul
seoses muude lepinguliste vastaspooltega kui börs ja keskne vastaspool.
Vastaspoole lõpliku emaüksuse nimi. Kui see on teada, esitatakse selles
veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esita
takse juriidiline nimi.

C0280

Vastaspoole grupi
tunnuskood

Täidetakse ainult börsiväliselt kaubeldavate tuletisinstrumentide puhul
seoses muude lepinguliste vastaspooltega kui börs ja keskne vastaspool.
Märkige ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.
Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.

C0290

Vastaspoole grupi
tunnuskoodi liik

Märkige veerus „Vastaspoole grupi tunnuskood” kasutatud koodi liik.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
9 – puudub

C0300

Lepingu nimetus

Tuletislepingu nimetus.

C0310

Valuuta

Märkige tuletisinstrumendi valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus, st tule
tisinstrumendi tingliku väärtuse valuuta (nt optsioon, mille aluseks on
summa USA dollarites; valuuta, milles lepingukohaselt väljendatakse
valuutavahetustehingute tinglikku väärtust jne).

C0320

Täiendav tunnuskood

Käesoleva määruse VI lisas (Täiendavate tunnuskoodide tabel) määrat
letud varade liigitamise täiendavad tunnuskoodid. Tuletisinstrumentide
liigitamiseks täiendavate tunnuskoodide tabeli alusel peavad kindlustusja edasikindlustusandjad lähtuma kõige olulisemast riskist, millele tuleti
sinstrument on avatud.

C0330

Käivitusväärtus

Futuuride võrdlushind, optsioonide täitmishind (võlakirjade puhul on hind
protsent nominaalsummast), forvardite puhul valuutavahetuskurss või
intressimäär jne.
Ei täideta täiendava tunnuskoodi klassi D3 puhul (Intressimäära ja valuu
tavahetustehingud).
Kui see ei ole võimalik, ei täideta seda veergu täiendava tunnuskoodi
klassi F1 puhul (Krediidiriski vahetustehingud).
Kui aja jooksul esineb mitu käivitusväärtust, esitage ka järgmine käivitus
väärtus.
Kui tuletisinstrumendi käivitusväärtus on määratletud vahemikuna, esitage
need komadega (,) eraldatult, kui vahemik ei ole järgnevus; kui vahemikus
on järgnevad väärtused, eraldage need kriipsuga (–).
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C0340

Lepingu lõpetamise
käivitav sündmus

JUHISED

Märkige sündmus, mis põhjustab lepingu lõpetamise, kuid mis ei ole
lepingutingimuste tavapärane aegumine. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – aluseks oleva või võrdlusüksuse pankrot
2 – aluseks oleva võrdlusvara väärtuse järsk vähenemine
3 – aluseks oleva vara või üksuse krediidireitingu järsk langemine
4 – lepingu uuendamine, st tuletisinstrumendist tuleneva kohustuse asen
damine uue kohustusega või tuletisinstrumendi lepingupoole asendamine
uue lepingupoolega
5 – mitu sündmust või nende kombinatsioon
6 –muu
9 – lepingu lõpetamise käivitav sündmus puudub

C0350

Vahetustehingu käigus
tasutud summa valuuta

Märkige vahetustehingu hinna valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus
(ainult valuuta vahetustehingute ning valuuta- ja intressimäära vahetuste
hingute puhul).

C0360

Vahetustehingu käigus
saadud summa valuuta

Märkige vahetustehingu nominaalsumma valuuta tähtkood ISO 4217
vormingus (ainult valuuta vahetustehingute ning valuuta- ja intressimäära
vahetustehingute puhul).

C0370

Lõpptähtaeg

Märkige lepingust tulenev tuletislepingu lõppemise kuupäev ISO 8601
(aaaa-kk-pp) vormingus (lõpptähtaeg, (Euroopa või Ameerika) optsioonide
puhul aegumise kuupäev jne).

S.09.01 – Teave perioodi tulu/kasumi ja kahjumi kohta
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat
teavet.
Käesolevas vormis esitatakse tulu/kasumit ja kahjumit käsitlev teave varaklasside
(sh tuletisinstrumendid) kaupa; seega ei ole vaja seda esitada kirjete kaupa. Selles
vormis osutatud varaklassid on määratletud IV lisas (Varaklassid).
Kui vastavas juhises ei ole teisiti märgitud, tuleb kirjed esitada positiivsete väär
tustena.

KIRJE

C0040

Varaklassid

JUHISED

Märkige portfelli kuuluvad varaklassid.
Kasutage IV lisas (Varaklassid) määratletud varaklasse.

C0050

Portfell

Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus /
aktsionäride fondid / muud ettevõtjasisesed fondid / üldine (jaotust ei
kohaldata) / eraldatud vahendite kogumid. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – elukindlustus
2 – kahjukindlustus
3 – eraldatud vahendite kogumid
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4 – muud ettevõtjasisesed fondid
5 – aktsionäride fondid
6 – üldine
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui ettevõtja kasutab seda ettevõt
tesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust,
tuleb valida „üldine”.

C0060

Investeerimisriskiga
elukindlustuslepingutes
hoitav vara

Märkige varad, mida hoitakse investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – investeerimisriskiga elukindlustus
2 – ei ole investeerimisriskiga elukindlustus

C0070

Dividendid

Aruandeperioodil teenitud dividendide summa, mille arvutamiseks lahuta
takse laekunud dividendidest juba aruandeperioodi alguse seisuga kajas
tatud õigused dividendi saada ja liidetakse aruandeperioodi lõpu seisuga
kajastatud õigused dividendi saada. Esitatakse varade kohta, millelt maks
takse dividende, näiteks aktsiad, eelisõigusega väärtpaberid ja ühiseks
investeerimiseks loodud ettevõtjad.
See hõlmab ka müüdud või saabunud tähtajaga varadelt laekunud
dividende.

C0080

Intressid

Kogunenud intresside summa, mille arvutamiseks lahutatakse laekunud
intressidest aruandeperioodi alguse seisuga laekumata intressid ja liide
takse aruandeperioodi lõpu seisuga laekumata intressid.
See hõlmab ka müüdud või saabunud tähtajaga varadelt ja saadud kupon
gidelt laekunud intresse.
Esitatakse varade kohta, millelt makstakse intressi, näiteks võlakirjad,
laenud ja hoiused.

C0090

Renditulu

Teenitud renditulu summa, mille arvutamiseks lahutatakse laekunud rendi
tulust aruandeperioodi alguse seisuga laekumata renditulu ja liidetakse
aruandeperioodi lõpu seisuga laekumata renditulu. See hõlmab ka müüdud
või saabunud tähtajaga varadelt laekunud renditulu.
Esitatakse ainult kinnisvara kohta, sõltumata selle otstarbest.

C0100

Netokasum või -kahjum

Aruandeperioodil müüdud või saabunud tähtajaga varadest tulenev neto
kasum või – kahjum.
Kasumi või kahjumi arvutamiseks lahutatakse müügiväärtus või lõpptäh
taja väärtus direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohasest eelmise aruande
aasta lõpu väärusest (või soetusväärtusest, kui vara omandati aruande
perioodi jooksul).
Netoväärtus võib olla nii positiivne, negatiivne kui ka null.
►M2 Arvutamisel ei võeta arvesse kogunenud intresse. ◄

C0110

Realiseerimata kasum või
kahjum

Aruandeperioodil müümata või saabumata tähtajaga varadest tulenev reali
seerimata kasum või kahjum.
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Realiseerimata kasumi või kahjumi arvutamiseks lahutatakse direktiivi
2009/138/EÜ artikli 75 kohane aruandeaasta lõpu väärtus direktiivi
2009/138/EÜ artikli 75 kohasest eelmise aruandeaasta lõpu väärusest
(või soetusväärtusest, kui vara omandati aruandeperioodi jooksul).
Netoväärtus võib olla nii positiivne, negatiivne kui ka null.
►M2 Arvutamisel ei võeta arvesse kogunenud intresse. ◄

S.10.01 – Väärtpaberite laenuks andmise ja repotehingud
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat
teavet.
Selles vormis esitatakse kindlustus- või edasikindlustusandja otse hoitavate väärt
paberite laenuks andmise ja repolepingute loetelu, mis hõlmab delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 309 lõike 2 punktis f osutatud likviidsuse vahetus
tehinguid, kirjete kaupa (st mitte aluspositsioonide arvessevõtmise meetodi
alusel).
See vorm täidetakse üksnes juhul, kui sellise nii bilansilise kui ka bilansivälise
väärtpaberitest alusvara väärtus, mida laenuks andmise ja repolepingud
hõlmavad, moodustab lepingute puhul, mille lõpptähtaeg on aruandekuupäevast
hiljem, üle 5 % vormi S.02.01 lahtrites C0010/R0070 ja C0010/R0220 esitatud
koguinvesteeringutest.
Teave esitatakse kõikide bilansiliste ja bilansiväliste lepingute kohta. See hõlmab
kõiki aruandeperioodil kehtinud lepinguid, sõltumata sellest, kas need aruande
kuupäeva seisuga kehtivad või on lõppenud. Kui tegu on lepingutega, millega
sisuliselt uuendatakse sama tehingut, esitatakse teave ainult avatud positsioonide
kohta.
Repoleping on leping, mille puhul väärtpaberi müüja kohustub selle hiljem tagasi
ostma. Väärtpaberite laenuks andmise puhul laenab üks osapool teisele väärtpa
beri tagatise eest.
Kui vastavas juhises ei ole teisiti märgitud, tuleb kirjed esitada positiivsete väär
tustena.
Käesolevas vormis osutatud varaklassid on määratletud käesoleva määruse IV
lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käesoleva määruse
V lisas („Täiendavate tunnuskoodide tabel”).
Iga väärtpaberite laenuks andmise ja repoleping esitatakse nii mitmel real, kui on
vaja teabe nõuetekohaseks esitamiseks. Kui instrumendi eri osade puhul sobivad
teabe esitamiseks erinevad kirjes loetletud variandid, tuleb leping lahti siduda, kui
juhises ei ole märgitud teisiti.

KIRJE

C0040

Portfell

JUHISED

Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus /
aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata) / eraldatud vahendite
kogumid. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – elukindlustus
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2 – kahjukindlustus
3 – eraldatud vahendite kogumid
4 – muud ettevõtjasisesed fondid
5 – aktsionäride fondid
6 – üldine
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui ettevõtja kasutab seda ettevõt
tesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust,
tuleb valida „üldine”.
Seda kirjet ei esitata bilansiväliste varade kohta.

C0050

Fondi number

Esitatakse varade puhul, mida hoitakse eraldatud vahendite kogumites või
muudes ettevõtjasisestes fondides (määratletud vastavalt riigi turgudele).
Kindlustus- või edasikindlustusandja poolt igale fondile määratud kordu
matu number. See peab olema ühtne ning seda tuleb kasutada fondide
tuvastamiseks teistes vormides. Seda ei tohi kasutada ühegi muu fondi
puhul.

C0060

Varaklassid

Märkige, millisesse varaklassi kuulub väärtpaberite laenuks andmise või
repolepingu tulemusena laenuks või üle antud alusvara.
Kasutage käesoleva määruse IV lisas (Varaklassid) määratletud varaklasse.

C0070

Vastaspoole nimi

Lepingu vastaspoole nimi.
Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud
nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.

C0080

Vastaspoole tunnuskood

Märkige vastaspoole ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.
Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.

C0090

Vastaspoole tunnuskoodi
liik

Märkige veerus „Vastaspoole tunnuskood” kasutatud koodi liik. Valige
üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
9 – puudub

C0100

Vastaspoole varaklass

Märkige, millisesse varaklassi kuulub kõige olulisem väärtpaberite laenuks
andmise või repolepingu tulemusena laenuks või vastu võetud alusvara.
Kasutage käesoleva määruse IV lisas (Varaklassid) määratletud varaklasse.

C0110

Investeerimisriskiga
elukindlustuslepingutes
hoitav vara

Märkige, kas veerus C0060 esitatud alusvara hoitakse investeerimisriskiga
elukindlustuslepingus. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – investeerimisriskiga elukindlustus
2 – ei ole investeerimisriskiga elukindlustus
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C0120

Lepinguline roll

JUHISED

Märkige, kas kindlustus- või edasikindlustusandja on repolepingu puhul
ostja või müüja või väärtpaberite laenuks andmise lepingu puhul
laenuandja või laenuvõtja. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – repolepingu puhul ostja
2 – repolepingu puhul müüja
3 – väärtpaberite laenuks andmise lepingu puhul laenuandja
4 – väärtpaberite laenuks andmise lepingu puhul laenuvõtja

C0130

Tehingu alguse poole
summa

Esitatakse järgmised summad:
— repolepingu puhul ostja: lepingu sõlmimisel vastu võetud summa
— repolepingu puhul müüja: lepingu sõlmimisel üle antud summa
— väärtpaberite laenuks andmise lepingu puhul laenuandja: lepingu
sõlmimisel tagatisena saadud summa
— väärtpaberite laenuks andmise lepingu puhul laenuvõtja: lepingu
sõlmimisel saadud väärtpaberite turuväärtus

C0140

Tehingu lõpu poole
summa

Esitatakse järgmised summad (ainult repolepingute puhul):
— repolepingu puhul ostja: lepingu lõpptähtajal üle antud summa
— repolepingu puhul müüja: lepingu lõpptähtajal saadud summa

C0150

Alguskuupäev

Märkige lepingu alguskuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.
Lepingu alguskuupäevana käsitatakse kuupäeva, mil jõustuvad lepingust
tulenevate kohustused.

C0160

Lõpptähtaeg

Märkige lepingu lõppemise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.
Isegi kui tagasiostukuupäeva ei ole lepingus täpsustatud, on tavaliselt
märgitud, millal leping kaotab kehtivuse. Sel juhul tuleb esitada see
kuupäev, kui tagasiost ei toimu enne seda.
Lepingut käsitatakse lõppenuna, kui on saabunud selle lõpptähtaeg,
toimunud tagasiost või kui leping on tühistatud.
Kui lepingu lõpptähtaega ei ole võimalik kindlaks määrata, märkige
„9999–12–31”.

C0170

Solventsus II kohane
väärtus

See kirje esitatakse ainult nende lepingute kohta, mis aruandekuupäeva
seisuga veel kehtivad.
Väärtpaberite laenuks andmise või repolepingu väärtus, kasutades direk
tiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohaseid hindamiseeskirju.
Väärtus võib olla nii positiivne, negatiivne kui ka null.

S.11.01 – Tagatisena hoitavad varad
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat
teavet.
Selles vormis esitatakse kindlustus- või edasikindlustusandja otse hoitavate bilan
siliste varade tagatisena hoitavate bilansiväliste varade loetelu kirjete kaupa (st
mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel).
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See hõlmab üksikasjalikku teavet tagatisena hoitavate varade, mitte tagatiskok
kulepete seisukohast.
Kui tegu on tagatiste kogumiga või mitut vara hõlmava tagatiskokkuleppega,
esitatakse iga kogumi või kokkuleppega hõlmatud vara eraldi real.
See vorm koosneb kahest tabelist: teave hoitavate positsioonide kohta ja teave
varade kohta.
Tabelis ƒ„Teave hoitavate positsioonide kohta” esitatakse iga tagatisena hoitav
vara eraldi nii mitmel real, kui on vaja selle tabeli muutujate nõuetekohaseks
esitamiseks. Kui sama vara puhul saab ühele muutujale anda kaks väärtust, tuleb
see vara esitada rohkem kui ühel real.
Tabelis ƒ„Teave varade kohta” esitatakse iga tagatisena hoitav vara eraldi real,
märkides tabelisse kõik muutujad.
Kõik kirjed hõlmavad teavet tagatisena hoitava vara kohta, välja arvatud „Nende
varade liik, mille jaoks tagatist hoitakse” (C0140), „Tagatise andnud vastaspoole
nimi” (C0060) ja „Tagatise andnud vastaspoole grupi nimi” (C0070). Kirjes
C0140 käsitletakse neid bilansilisi varasid, mille jaoks tagatist hoitakse, ning
kirjetes C0060 ja C0070 tagatise andnud vastaspoolt.
Käesolevas vormis osutatud varaklassid on määratletud käesoleva määruse IV
lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käesoleva määruse
VI lisas („Täiendavate tunnuskoodide tabel”).

KIRJE

JUHISED

Teave hoitavate positsioonide kohta

C0040

Vara tunnuskood

Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt
Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emitee
ritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnuskood ja
valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises näites:
„kood+EUR”

C0050

Vara tunnuskoodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnuskood)
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5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse äri
ühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstrumen
tide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu (Asso
ciation of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood
Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud
vähemalt kahes eri valuutas, ja C0040 esitatud kood on määratud vara tunnus
koodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga, märgitakse vara tunnuskoodi
liigi all variant 9 ja algse vara tunnuskoodi variant, nagu on esitatud järgmises
näites, mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „9/1”.

C0060

Tagatise andnud vastas
poole nimi

Selle vastaspoole nimi, kes on andnud tagatise. Kui see on teada, esita
takse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole
teada, esitatakse juriidiline nimi.
Kui bilansiline vara, mille jaoks tagatist hoitakse, on kindlustuslepinguga
seotud laen, märgitakse „kindlustusvõtja”.

C0070

Tagatise andnud vastas
poole grupi nimi

Selle grupi nimi, kuhu kuulub tagatise andnud vastaspool. Kui see on
teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui
see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.
Seda kirjet ei täideta, kui bilansiline vara, mille jaoks tagatist hoitakse, on
kindlustuslepinguga seotud laen.

C0080

Riik, kus varad on hoiul

►M1 Selle riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus kindlustus- või edasi
kindlustusandja varasid hoitakse. Rahvusvahelise kontohalduri (nt Euroc
lear) esitamisel on varade hoidmise riigiks see riik, kus hoiuteenus lepin
gujärgselt kindlaks määrati. ◄
Kui sama vara hoitakse mitmes riigis, märgitakse see nii mitmel real, kui
on vaja kõigi varade hoidmise riikide esitamiseks.
Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (Hüpoteeklaenud
ja laenud) puhul (hüpoteeklaenude ja laenude puhul füüsilistele isikutele,
kuna neid varasid ei tule esitada üksikult) ega samal põhjusel klasside 71,
75 ja 95 (Materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul.
Täiendavate tunnuskoodide klassi 9 (v.a klass 95 – Materiaalne põhivara
omakasutuseks) puhul määratakse kontohalduri riik kinnisvara aadressi
alusel.

C0090

Kogus

Varade arv kõigi varade puhul, millega seoses see kirje on asjakohane.
Seda kirjet ei esitata, kui esitatakse kirje „Nominaalsumma” (C0100).

C0100

Nominaalsumma

►M1 Kõigi varade puhul, millega seoses see kirje on asjakohane, tasu
mata summad nominaalsummas, ja täiendavate tunnuskoodide klasside 72,
73, 74, 75, 79 ja 8 puhul (kui need on olemas) nimiväärtuses. Seda kirjet
ei esitata täiendavate tunnuskoodide klasside 71 ja 9 puhul. Seda kirjet ei
esitata, kui esitatakse kirje „Kogus” (C0090). ◄
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C0110

Hindamismeetod

JUHISED

Märkige varade hindamisel kasutatud meetod. Valige üks järgmisest loete
lust:
1 – samade varade noteeritud turuhind aktiivsetel turgudel
2 – sarnaste varade noteeritud turuhind aktiivsetel turgudel
3 – alternatiivsed hindamismeetodid
4 – kohandatud kapitaliosaluse meetod (kasutatakse märkimisväärsete
osaluste hindamisel)
5 – IFRSi kapitaliosaluse meetod (kasutatakse osaluste hindamisel)
6 – delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 9 lõike 4 kohane
hindamine.

C0120

Kogusumma

►M1 Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohaselt arvutatud väärtus, mis
võrdub järgmisega:
— „Nominaalsumma” (tasumata põhisumma nominaalsummas või nimi
väärtuses) korda „Ühiku Solventsus II kohase hinna protsent nominaal
summast” pluss „Kogunenud intress” nende varade puhul, kus kaks
esimest kirjet on asjakohased;
— „Kogus” korda „Ühiku Solventsus II kohane hind” varade puhul, kus
need kaks kirjet on asjakohased;
— Varaklassidesse 71 ja 9 kuuluvate varade puhul kajastab see vara
Solventsus II kohast väärtust. ◄

C0130

Kogunenud intress

Märkige intressi teenivate väärtpaberite puhul pärast viimast kupongi
makse kuupäeva kogunenud intress. Pange tähele, et see väärtus on ka
osa kirjest „Koguväärtus”.

C0140

Nende varade liik, mille
jaoks tagatist hoitakse

Märkige nende varade liik, mille jaoks tagatist hoitakse.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – riigivõlakirjad
2 – äriühingu võlakirjad
3 – omakapitaliinstrumendid
4 – ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad
5 – struktureeritud väärtpaberid
6 – kollateraliseeritud väärtpaberid
7 – raha ja hoiused
8 – hüpoteeklaenud ja laenud
9 – kinnisvara
0 – muud investeeringud (sealhulgas nõuded)
X – tuletisinstrumendid

KIRJE

JUHISED

Teave varade kohta

C0040

Vara tunnuskood

Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
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— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt
Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emitee
ritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnuskood ja
valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises näites:
„kood+EUR”

C0050

Vara tunnuskoodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood
Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud
vähemalt kahes eri valuutas, ja C0040 esitatud kood on määratud vara
tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga, märgitakse vara
tunnuskoodi liigi all variant 9 ja algse vara tunnuskoodi variant, nagu on
esitatud järgmises näites, mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „9/1”.

C0150

Vara nimetus

Märkige vara nimi (või kinnisvara puhul aadress); andmete esitamise
üksikasjalikkuse valib kindlustus- või edasikindlustusandja.
Arvestada tuleks järgmist:
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (Hüpoteeklaenud ja laenud) puhul
sisaldavad hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele laene
haldus-, juht- või järelevalveorganile või laene teistele füüsilistele
isikutele, kuna neid varasid ei tule üksikult esitada. Laenud muudele
kui füüsilistele isikutele tuleb esitada eri ridadel;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 95 (Materiaalne
põhivara omakasutuseks) puhul, kuna neid varasid ei tule esitada üksi
kult ega klasside 71 ja 75 puhul;
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— kui tagatis on seotud kindlustuslepingutega (laenude puhul, mille
tagatis on kindlustusleping), ei tule kindlustuslepinguid üksikult
esitada ega seda kirjet täita.
C0160

Emitendi nimi

Selle üksuse nimi, kes on emiteerinud vara investoritele, kellele kuulub
osa tema kapitalist, võlgadest, tuletisinstrumentidest jne.
Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud
nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.
Arvestada tuleks järgmist:
— täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtjad) puhul on emitent fondivalitseja;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid
71 ja 75) on emitent depositoorium;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul
sisaldavad hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele laene
haldus-, juht- või järelevalveorganile või laene teistele füüsilistele
isikutele, kuna neid varasid ei tule üksikult esitada;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul,
kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele
isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;
Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul.

C0170

Emitendi tunnuskood

Kasutage emitendi juriidilise isiku ülemaailmset tunnuskoodi (LEI), kui
see on teada.
Arvestada tuleks järgmist:
— täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtjad) puhul on emitendi tunnuskoodiks fondivalitseja tunnus
kood;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid
71 ja 75) on emitendi tunnuskoodiks depositooriumi tunnuskood;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul,
kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele
isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul.
Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud
ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsi
listele isikutele.

C0180

Emitendi tunnuskoodi
liik

Märkige kirjes „Emitendi tunnuskood” kasutatud koodi liik. Valige üks
järgmisest loetelust:
1 – LEI
9 – puudub
Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud
ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsi
listele isikutele.
Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul.
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C0190

Emitendi majandussektor

JUHISED

Märkige emitendi majandussektori tunnuskood NACE viimase versiooni
alusel (nagu avaldatud Euroopa Ühenduse määruses). Majandussektori
märkimiseks tuleb kasutada vähemalt NACE jagu tähistavat tähtkoodi
(st „A” või „A111”), välja arvatud NACE kood seoses finants- ja kind
lustustegevusega, mille puhul tuleb kasutada klassi tunnuskoodi vormis
jagu tähistav täht pluss 4 numbrikohta (nt „K6411”).
Arvestada tuleks järgmist:
— täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtjad) puhul on emitendi majandussektoriks fondivalitseja majan
dussektor;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid
71 ja 75) on emitendi majandussektoriks depositooriumi majandus
sektor;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul,
kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele
isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpotee
klaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenu
dega füüsilistele isikutele.

C0200

Emitendi grupi nimi

Emitendi lõpliku emaettevõtja nimi.
Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud
nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.
Arvestada tuleks järgmist:
— täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtjad) puhul on grupi suhe seotud fondivalitsejaga;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid
71 ja 75) on grupi suhe seotud depositooriumiga;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul,
kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele
isikutele, on grupi suhe seotud laenuvõtjaga;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpotee
klaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isiku
tele);
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul.

C0210

Emitendi grupi
tunnuskood

Märkige emitendi grupi ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.
Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.
Arvestada tuleks järgmist:
— täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtjad) puhul on grupi suhe seotud fondivalitsejaga;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid
71 ja 75) on grupi suhe seotud depositooriumiga;
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— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul,
kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele
isikutele, on grupi suhe seotud laenuvõtjaga;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpotee
klaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isiku
tele);
seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul.
C0220

Emitendi grupi tunnus
koodi liik

Märkige emitendi grupi tunnuskoodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
9 – puudub
Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud
ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsi
listele isikutele.
Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul.

C0230

Emitendi riik

Emitendi asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood.
Emitendi asukoht määratakse vara emiteerinud üksuse aadressi järgi.
Arvestada tuleks järgmist:
— täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtjad) puhul on emitendi riigiks fondivalitseja riik;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid
71 ja 75) on emitendi riigiks depositooriumi riik;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul,
kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele
isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul.
Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud
ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsi
listele isikutele.
Valige üks järgmisest loetelust:
— ISO 3166–1 alpha–2 kood
— XA: riigiülesed emitendid
— EU: Euroopa Liidu institutsioonid

C0240

Valuuta

Märkige emissiooni valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus.
Arvestada tuleks järgmist:
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpotee
klaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenude ja laenude puhul füüsilis
tele isikutele, kuna neid varasid ei tule esitada üksikult) ega samal
põhjusel klasside 75 ja 95 (materiaalne põhivara omakasutuseks)
puhul;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 9 (v.a klass 95 – materiaalne põhi
vara omakasutuseks) puhul on valuutaks valuuta, milles investeering
tehti.
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C0250

Täiendav tunnuskood

Käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel) määratletud
varade liigitamise täiendavad tunnuskoodid. Vara liigitamiseks täiendavate
tunnuskoodide tabeli alusel peavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad
lähtuma kõige olulisemast riskist, millele vara on avatud.

C0260

Ühikuhind

Vara ühikuhind, kui see on asjakohane.
Seda kirjet ei esitata, kui esitatakse kirje „Ühiku Solventsus II kohase
hinna protsent nominaalsummast” (C0270).

C0270

Ühiku Solventsus II
kohase hinna protsent
nominaalsummast

►M1 Summa protsendina nominaalväärtusest, vara hind ilma kogunenud
intressita, kui see on asjakohane.
See veerg täidetakse, kui vormi esimeses osas „Teave hoitavate positsioo
nide kohta” on täidetud veerg „Nominaalsumma” (C0100), välja arvatud
täiendavate tunnuskoodide klasside 71 ja 9 puhul.
Seda ei esitata, kui täidetakse veerg „Ühiku Solventsus II kohane hind”
(C0260). ◄

C0280

Lõpptähtaeg

Täidetakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 5, 6 ja 8 ning
74 ja 79 kohta.
Märkige lõpptähtaeg ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.
Vastab alati lõpptähtajale, ka tagasiostuõigusega väärtpaberite puhul.
Arvestada tuleks järgmist:
— tähtajatute väärtpaberite puhul märkige „9999–12–31”
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 puhul seoses laenude ja hüpotee
klaenudega eraisikutele tuleb esitada lõpptähtajani jäänud kaalutud
(laenusumma alusel) aeg.

S.12.01 – Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe kvartaalset ja iga-aastast esitamist üksikute
üksuste, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja
kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad võivad tehniliste eraldiste arvutamisel kasu
tada delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 21 osutatud asjakohaseid lähen
datud väärtusi. Riskimarginaali arvutamiseks majandusaasta jooksul võib kohal
dada delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklit 59.
Äriliinid elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul: direktiivi
2009/138/EÜ artiklis 80 osutatud ja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
määratletud äriliinid. Äriliinidesse jaotamisel võetakse arvesse lepingu aluseks
olevaid riske (sisu), mitte lepingu õiguslikku vormi (vorm). Kui kindlustus- või
edasikindlustusleping katab mitme äriliini alla kuuluvaid riske, seovad kindlustusja edasikindlustusandjad vajaduse korral kohustused lahti vastavatesse äriliini
desse (delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikkel 55).
Äriliinid „Investeerimisriskiga elukindlustus”, „Muu elukindlustus” ja „Tervise
kindlustus” jaotatakse kaheks osaks– „Valikuõiguste ja finantstagatisteta
lepingud” ja „Valikuõiguste või finantstagatistega lepingud”. Selle jaotuse
puhul tuleb arvesse võtta järgmist.
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tahes finantstagatisteta või lepinguliste valikuõigusteta lepingutega seotud
summasid, mis tähendab, et tehniliste eraldiste arvutamisel ei võeta arvesse
mis tahes finantstagatiste või lepinguliste valikuõiguste summat. Selles veerus
tuleb kajastada ka selliste mitteoluliste lepinguliste valikuõiguste või finants
tagatistega lepingud, mida ei võeta arvesse tehniliste eraldiste arvutamisel.
— Kirje „Valikuõiguste või finantstagatistega lepingud” peab hõlmama finants
tagatiste või lepinguliste valikuõigustega või mõlemaga seotud lepinguid,
kuivõrd tehniliste eraldiste arvutamisel võetakse arvesse kõnealuseid finants
tagatisi või lepingulisi valikuõigusi.
Esitatav teave peab hõlmama edasikindlustust, kuna teatavatel ridadel tuleb
esitada teave edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja
piiratud edasikindlustusest sissenõutavate summade kohta.
Ridadel R0010–R0100 kajastatava teabe puhul tuleb arvesse võtta volatiilsusega
kohandamist, kattuvusega kohandamist ja asjakohase riskivaba intressikõvera
üleminekulist kohandamist, kui neid kohaldatakse, kuid arvesse ei võeta tehniliste
eraldiste üleminekulist mahaarvamist. Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaar
vamise summa tuleb eraldi esitada ridadel R0110–R0130.

KIRJE

Z0020

Eraldatud vahendite kogum / kattuvu
sega kohandamise portfellid või
kindlustus- või edasikindlustusandja
ülejäänud osa

JUHISED

Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite
kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustusvõi edasikindlustusandja ülejäänud osaga. Valige üks järg
misest loetelust:
1 – eraldatud vahendite kogum/ kattuvusega kohandamise
portfell
2 – ülejäänud osa

Z0030

Fondi/portfelli number

Eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise
portfelli tunnuskood. Selle määrab kindlustus- või edasikind
lustusandja ning see peab olema järjepidev ja langema
kokku muudel vormidel esitatud fondi / portfelli numbriga.
►M2

__________ ◄

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0010

C0030,
C0090,
C0160,
C0200/

Tervikuna arvutatud tehnilised
eraldised

Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste summa delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

C0150/R0010

Tervikuna arvutatud tehnilised eral
dised – kokku (elukindlustus, v.a
tervisekindlustus, sh investeerimis
fondi tootlusega seotud investeerimis
riskiga elukindlustus)

Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste kogusumma elukind
lustuse puhul, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi
tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus.

C0210/R0010

Tervikuna arvutatud tehnilised eral
dised – kokku (SLT tervisekindlustus)

Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste kogusumma SLT
tervisekindlustuse puhul.
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C0020, C0030,
C0060, C0090,
C0100 kuni
C0140, C0160,
C0190, C0200/
R0020

Edasikindlustuslepingutest, eriotstar
belistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sissenõutavad
summad kokku, mis seonduvad tervi
kuna arvutatud tehniliste eraldistega,
pärast vastaspoole makseviivitusest
tingitud oodatavast kahjust tulenevat
kohandust

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest
ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad pärast
vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust
tulenevat kohandust seoses tervikuna arvutatud tehniliste
eraldistega delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
määratletud iga äriliini kohta.

C0150/R0020

Edasikindlustuslepingutest, eriotstar
belistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sissenõutavad
summad kokku, mis seonduvad tervi
kuna arvutatud tehniliste eraldistega,
pärast vastaspoole makseviivitusest
tingitud oodatavast kahjust tulenevat
kohandust – kokku (elukindlustus, v.a
tervisekindlustus, sh investeerimis
fondi tootlusega seotud investeerimis
riskiga elukindlustus)

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest
ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku
pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust seoses tervikuna arvutatud
tehniliste eraldistega elukindlustuse puhul, v.a tervisekind
lustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimis
riskiga elukindlustus.

C0210/R0020

Edasikindlustuslepingutest, eriotstar
belistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sissenõutavad
summad kokku, mis seonduvad tervi
kuna arvutatud tehniliste eraldistega,
pärast vastaspoole makseviivitusest
tingitud oodatavast kahjust tulenevat
kohandust – kokku (SLT
tervisekindlustus)

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest
ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku
pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust seoses tervikuna arvutatud
tehniliste eraldistega SLT tervisekindlustuse puhul.

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100 kuni
C0140, C0170,
C0180, C0190,
C0200/R0030

Parima hinnangu ja riskimarginaali
summana arvutatud tehnilised eral
dised – parima hinnangu brutoväärtus

Parima hinnangu brutoväärtuse summa (ilma edasikindlus
tuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sissenõutavate summade mahaarvamiseta
vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77 lõikele 2) dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga
äriliini kohta.

C0150/R0030

Parima hinnangu ja riskimarginaali
summana arvutatud tehnilised eral
dised, parima hinnangu brutoväärtus –
kokku (elukindlustus, v.a tervisekind
lustus, sh investeerimisfondi tootlu
sega seotud investeerimisriskiga
elukindlustus)

Parima hinnangu brutoväärtuse kogusumma (ilma edasikind
lustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sissenõutavate summade mahaarvamiseta
vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77 lõikele 2)
elukindlustuse puhul, v.a tervisekindlustus, sh investeerimis
fondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus.

C0210/R0030

Parima hinnangu ja riskimarginaali
summana arvutatud tehnilised eral
dised, parima hinnangu brutoväärtus –
kokku (SLT tervisekindlustus)

Parima hinnangu brutoväärtuse kogusumma (ilma edasikind
lustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sissenõutavate summade mahaarvamiseta
vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77 lõikele 2) SLT
tervisekindlustuse puhul.
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C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100, C0170,
C0180, C0190,
C0200/R0040

Edasikindlustuslepingutest, eriotstar
belistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sissenõutavad
summad kokku enne vastaspoole
makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

Sissenõutavad summad kokku enne edasikindlustaja võima
likust makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat
kohandust, nagu on määratletud direktiivi 2009/138/EÜ
artiklis 81, sealhulgas üleantud grupisisene edasikindlustus,
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga
äriliini kohta.

C0150/R0040

Edasikindlustuslepingutest, eriotstar
belistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sissenõutavad
summad kokku enne vastaspoole
makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust – kokku
(elukindlustus, v.a tervisekindlustus,
sh investeerimisfondi tootlusega
seotud investeerimisriskiga
elukindlustus)

Sissenõutavad summad kokku enne edasikindlustaja võima
likust makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat
kohandust, nagu on määratletud direktiivi 2009/138/EÜ
artiklis 81, sealhulgas üleantud grupisisene edasikindlustus,
elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi
tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.

C0210/R0040

Edasikindlustuslepingutest, eriotstar
belistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sissenõutavad
summad kokku enne vastaspoole
makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust – kokku
(SLT tervisekindlustus)

Edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumi
test sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makse
viivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust
SLT tervisekindlustuse puhul.

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100, C0170,
C0180, C0190,
C0200/R0050

Edasikindlustuslepingutest sissenõu
tavad summad (välja arvatud eriots
tarbelised varakogumid ja piiratud
edasikindlustus) enne oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

Tavapärastest edasikindlustuslepingutest (st ilma eriotstarbe
liste varakogumite ja piiratud edasikindlustuseta) sissenõu
tavad summad (enne oodatavast kahjust tulenevat kohan
dust), arvutatuna järjepidevalt nendega seotud lepingute
piires, sealhulgas üleantud grupisisene edasikindlustus, dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga
äriliini kohta.

C0150/R0050

Edasikindlustuslepingutest sissenõu
tavad summad kokku (välja arvatud
eriotstarbelised varakogumid ja
piiratud edasikindlustus) enne oodata
vast kahjust tulenevat kohandust –
kokku (elukindlustus, v.a tervisekind
lustus, sh investeerimisfondi tootlu
sega seotud investeerimisriskiga
elukindlustus)

Tavapärastest edasikindlustuslepingutest (st ilma eriotstarbe
liste varakogumite ja piiratud edasikindlustuseta) sissenõu
tavad summad kokku (enne oodatavast kahjust tulenevat
kohandust), arvutatuna järjepidevalt nendega seotud lepin
gute piires, sealhulgas üleantud grupisisene edasikindlustus,
elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi
tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.

C0210/R0050

Edasikindlustuslepingutest (välja
arvatud eriotstarbelistest varakogumi
test ja piiratud edasikindlustusest)
sissenõutavad summad kokku enne
oodatavast kahjust tulenevat kohan
dust – kokku (SLT tervisekindlustus)

Edasikindlustuslepingutest (st ilma eriotstarbeliste varakogu
mite ja piiratud edasikindlustuseta) sissenõutavad summad
kokku, enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust, arvuta
tuna järjepidevalt nendega seotud lepingute piires, SLT
tervisekindlustuse puhul.

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100, C0170,
C0180, C0190,
C0200/R0060

Eriotstarbelistest varakogumitest sisse Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad
nõutavad summad enne oodatavast
enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust, arvutatuna
kahjust tulenevat kohandust
järjepidevalt nendega seotud lepingute piires, delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini
kohta, sealhulgas üleantud grupisisene edasikindlustus iga
äriliini kohta.
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C0150/R0060

Eriotstarbelistest varakogumitest sisse
nõutavad summad kokku enne ooda
tavast kahjust tulenevat kohandust –
kokku (elukindlustus, v.a tervisekind
lustus, sh investeerimisfondi tootlu
sega seotud investeerimisriskiga
elukindlustus)

Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad
kokku, enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust, arvuta
tuna järjepidevalt nendega seotud lepingute piires, elukind
lustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlu
sega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.

C0210/R0060

Eriotstarbelistest varakogumitest sisse Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad
nõutavad summad kokku enne ooda kokku, enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust, SLT
tavast kahjust tulenevat kohandust –
tervisekindlustuse puhul
kokku (SLT tervisekindlustus)

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100, C0170,
C0180, C0190,
C0200/R0070

Piiratud edasikindlustuslepingutest
sissenõutavad summad enne oodata
vast kahjust tulenevat kohandust

Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad
enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust, arvutatuna
järjepidevalt nendega seotud lepingute piires, sealhulgas
üleantud
grupisisene
edasikindlustus,
delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

C0150/R0070

Piiratud edasikindlustuslepingutest
sissenõutavad summad kokku, enne
oodatavast kahjust tulenevat kohan
dust – kokku (elukindlustus, v.a
tervisekindlustus, sh investeerimis
fondi tootlusega seotud investeerimis
riskiga elukindlustus)

Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad
kokku, enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust, arvuta
tuna järjepidevalt nendega seotud lepingute piires, seal
hulgas üleantud grupisisene edasikindlustus, elukindlustuse,
v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega
seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.

C0210/R0070

Piiratud edasikindlustuslepingutest
sissenõutavad summad kokku, enne
oodatavast kahjust tulenevat kohan
dust – kokku (SLT tervisekindlustus)

Piiratud edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad
kokku, enne oodatavast kahjust tulenevat kohandust, SLT
tervisekindlustuse puhul.

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100 kuni
C0140, C0170,
C0180, C0190,
C0200/R0080

Edasikindlustuslepingutest, eriotstar
belistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sissenõutavad
summad kokku pärast vastaspoole
makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust

Sissenõutavad summad kokku pärast edasikindlustaja võima
likust makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat
kohandust, nagu on määratletud direktiivi 2009/138/EÜ
artiklis 81, sealhulgas üleantud grupisisene edasikindlustus,
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga
äriliini kohta.

C0150/R0080

Edasikindlustuslepingutest, eriotstar
belistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sissenõutavad
summad kokku pärast vastaspoole
makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust – kokku
(elukindlustus, v.a tervisekindlustus,
sh investeerimisfondi tootlusega
seotud investeerimisriskiga
elukindlustus)

Sissenõutavad summad kokku pärast edasikindlustaja võima
likust makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat
kohandust, nagu on määratletud direktiivi 2009/138/EÜ
artiklis 81, sealhulgas üleantud grupisisene edasikindlustus,
elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi
tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.
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C0210/R0080

Edasikindlustuslepingutest, eriotstar
belistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sissenõutavad
summad kokku pärast vastaspoole
makseviivitusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohandust – kokku
(SLT tervisekindlustus)

Sissenõutavad summad kokku pärast edasikindlustaja võima
likust makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat
kohandust, nagu on määratletud direktiivi 2009/138/EÜ
artiklis 81, sealhulgas üleantud grupisisene edasikindlustus,
SLT tervisekindlustuse puhul.

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100, C0170,
C0180, C0190,
C0200/R0090

Parim hinnang miinus edasikindlus
tuslepingutest, eriotstarbelistest vara
kogumitest ja piiratud edasikindlustu
sest sissenõutavad summad

Parima hinnangu summa miinus edasikindlustuslepingutest,
eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustu
sest sissenõutavad summad pärast edasikindlustaja võimali
kust makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat
kohandust, direktiivi 2009/138/EÜ artikli 81 tähenduses,
iga äriliini kohta.

C0150/R0090

Parim hinnang miinus edasikindlus
tuslepingutest, eriotstarbelistest vara
kogumitest ja piiratud edasikindlustu
sest sissenõutavad summad – kokku
(elukindlustus, v.a tervisekindlustus,
sh investeerimisfondi tootlusega
seotud investeerimisriskiga
elukindlustus)

Parima hinnangu kogusumma miinus edasikindlustuslepin
gutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikind
lustusest sissenõutavad summad pärast edasikindlustaja
võimalikust makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust
tulenevat kohandust, direktiivi 2009/138/EÜ artikli 81 tähen
duses, elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeeri
misfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlus
tuse puhul.

C0210/R0090

Parim hinnang miinus edasikindlus
tuslepingutest, eriotstarbelistest vara
kogumitest ja piiratud edasikindlustu
sest sissenõutavad summad – kokku
(SLT tervisekindlustus)

Parima hinnangu kogusumma miinus edasikindlustuslepin
gutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikind
lustusest sissenõutavad summad pärast edasikindlustaja
võimalikust makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust
tulenevat kohandust, direktiivi 2009/138/EÜ artikli 81 tähen
duses, SLT tervisekindlustuse puhul.

C0020, C0030,
C0060, C0090,
C0100 kuni
C0140, C0160,
C0190, C0200/
R0100

Riskimarginaal

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77 lõikes 3 määratletud riski
marginaali summa delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
määratletud iga äriliini kohta.

C0150/R0100

Riskimarginaal – kokku (elukind
Riskimarginaali kogusumma elukindlustuse, v.a tervisekind
lustus, v.a tervisekindlustus, sh inves lustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeeri
teerimisfondi tootlusega seotud inves misriskiga elukindlustuse puhul.
teerimisriskiga elukindlustus)

C0210/R0100

Riskimarginaal – kokku (SLT
tervisekindlustus)

Riskimarginaali kogusumma SLT tervisekindlustuse puhul.

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0110

C0030,
C0090,
C0160,
C0200/

Tervikuna arvutatud tehnilised
eraldised

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa, mis
on jaotatud tervikuna arvutatud tehnilistele eraldistele, iga
äriliini lõikes.
►M1 Kui see väärtus vähendab tehnilisi eraldisi, kajasta
takse see negatiivse väärtusena. ◄

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 608
▼B
KIRJE

C0150/R0110

C0210/R0110

JUHISED

Tervikuna arvutatud tehnilised eral
dised – kokku (elukindlustus, v.a
tervisekindlustus, sh investeerimis
fondi tootlusega seotud investeerimis
riskiga elukindlustus)

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa, mis
on jaotatud tervikuna arvutatud tehnilistele eraldistele,
elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi
tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.

Tervikuna arvutatud tehnilised eral
dised – kokku (SLT tervisekindlustus)

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa, mis
on jaotatud tervikuna arvutatud tehnilistele eraldistele, SLT
tervisekindlustus puhul.

►M1 Kui see väärtus vähendab tehnilisi eraldisi, kajasta
takse see negatiivse väärtusena. ◄

►M1 Kui see väärtus vähendab tehnilisi eraldisi, kajasta
takse see negatiivse väärtusena. ◄

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100, C0170,
C0180, C0190,
C0200/R0120

Parim hinnang

C0150/R0120

Parim hinnang – kokku (elukindlustus,
v.a tervisekindlustus, sh investeeri
misfondi tootlusega seotud investeeri
misriskiga elukindlustus)

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa, mis
on jaotatud parimale hinnangule, iga äriliini kohta.
►M1 Kui see väärtus vähendab tehnilisi eraldisi, kajasta
takse see negatiivse väärtusena. ◄

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise kogu
summa, mis on jaotatud parimale hinnangule, elukindlus
tuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega
seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.
►M1 Kui see väärtus vähendab tehnilisi eraldisi, kajasta
takse see negatiivse väärtusena. ◄

C0210/R0120

Parim hinnang – kokku (SLT
tervisekindlustus)

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise kogu
summa, mis on jaotatud parimale hinnangule, SLT tervise
kindlustuse puhul.
►M1 Kui see väärtus vähendab tehnilisi eraldisi, kajasta
takse see negatiivse väärtusena. ◄

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0130

C0030,
C0090,
C0160,
C0200/

C0150/R0130

Riskimarginaal

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa, mis
on jaotatud riskimarginaalile, iga äriliini kohta.
►M1 Kui see väärtus vähendab tehnilisi eraldisi, kajasta
takse see negatiivse väärtusena. ◄

Riskimarginaal – kokku (elukind
lustus, v.a tervisekindlustus, sh inves
teerimisfondi tootlusega seotud inves
teerimisriskiga elukindlustus)

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise kogu
summa, mis on jaotatud riskimarginaalile, elukindlustuse,
v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega
seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.
►M1 Kui see väärtus vähendab tehnilisi eraldisi, kajasta
takse see negatiivse väärtusena. ◄

C0210/R0130

Riskimarginaal – kokku (SLT
tervisekindlustus)

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise kogu
summa, mis on jaotatud riskimarginaalile, SLT tervisekind
lustuse puhul.
►M1 Kui see väärtus vähendab tehnilisi eraldisi, kajasta
takse see negatiivse väärtusena. ◄
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Tehnilised eraldised – kokku

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0200

C0030,
C0090,
C0160,
C0200/

Tehnilised eraldised – kokku

Tehniliste eraldiste kogusumma delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta, sh tervikuna
arvutatud tehnilised eraldised, pärast tehniliste eraldiste
üleminekulist mahaarvamist.

C0150/R0200

Tehnilised eraldised – kokku – kokku
(elukindlustus, v.a tervisekindlustus,
sh investeerimisfondi tootlusega
seotud investeerimisriskiga
elukindlustus)

Elukindlustuse, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi
tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse tehni
liste eraldiste kogusumma, sh tervikuna arvutatud tehnilised
eraldised,
pärast
tehniliste
eraldiste
üleminekulist
mahaarvamist.

C0210/R0200

Tehnilised eraldised – kokku –kokku
(SLT tervisekindlustus)

SLT tervisekindlustuse tehniliste eraldiste kogusumma, sh
tervikuna arvutatud tehnilised eraldised, pärast tehniliste
eraldiste üleminekulist mahaarvamist.

C0020,
C0060,
C0100,
C0120,
C0140,
C0190,
R0210

Tehnilised eraldised miinus edasi
kindlustuslepingutest, eriotstarbelistest
varakogumitest ja piiratud edasikind
lustusest sissenõutavad summad –
kokku

Tehniliste eraldiste kogusumma miinus edasikindlustuslepin
gutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikind
lustusest sissenõutavad summad delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta, sh tervikuna
arvutatud tehnilised eraldised, pärast tehniliste eraldiste
üleminekulist mahaarvamist.

C0150/R0210

Tehnilised eraldised miinus edasi
kindlustuslepingutest, eriotstarbelistest
varakogumitest ja piiratud edasikind
lustusest sissenõutavad summad –
kokku – kokku (elukindlustus, v.a
tervisekindlustus, sh investeerimis
fondi tootlusega seotud investeerimis
riskiga elukindlustus)

Tehniliste eraldiste kogusumma miinus edasikindlustuslepin
gutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikind
lustusest sissenõutavad summad elukindlustuse, v.a tervise
kindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud inves
teerimisriskiga elukindlustuse puhul, sh tervikuna arvutatud
tehnilised eraldised, pärast tehniliste eraldiste üleminekulist
mahaarvamist.

C0210/R0210

Tehnilised eraldised miinus edasi
kindlustuslepingutest, eriotstarbelistest
varakogumitest ja piiratud edasikind
lustusest sissenõutavad summad –
kokku – kokku (SLT
tervisekindlustus)

Tehniliste eraldiste kogusumma miinus edasikindlustuslepin
gutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikind
lustusest sissenõutavad summad SLT tervisekindlustuse
puhul, sh tervikuna arvutatud tehnilised eraldised, pärast
tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist.

C0030,
C0090,
C0110,
C0130,
C0160,
C0200/

Lepingu tagasiostmise valikuõigusega toodete parim hinnang

C0020, C0030,
C0060, C0090,
C0160, C0190,
/R0220

Lepingu tagasiostmise valikuõigusega
toodete parim hinnang

Lepingu tagasiostmise valikuõigusega toodete parima
hinnangu brutoväärtuse summa delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta, välja arvatud
aktsepteeritud edasikindlustuse kohta.
Seda summat tuleb arvesse võtta ka ridadel R0030 kuni
R0090.

C0150/R0220

Lepingu tagasiostmise valikuõigusega
toodete parim hinnang – kokku
(elukindlustus, v.a tervisekindlustus,
sh investeerimisfondi tootlusega
seotud investeerimisriskiga
elukindlustus)

Lepingu tagasiostmise valikuõigusega toodete parima
hinnangu brutoväärtuse kogusumma elukindlustuse, v.a
tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud
investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.
Seda summat tuleb arvesse võtta ka ridadel R0030 kuni
R0090.
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Lepingu tagasiostmise valikuõigusega
toodete parim hinnang – kokku (SLT
tervisekindlustus)

JUHISED

Lepingu tagasiostmise valikuõigusega toodete parima
hinnangu brutoväärtuse kogusumma SLT tervisekindlustuse
puhul.
Seda summat tuleb arvesse võtta ka ridadel R0030 kuni
R0090.

Rahavoogude parima hinnangu brutoväärtus

C0030, C0060,
C0090, C0160,
C0190, C0200/
R0230

Rahavoogude parima hinnangu bruto
väärtus, väljaminevad rahavood, tule
vased tagatud ja määramata hüvitised

Diskonteeritud väljaminevate rahavoogude summa (maksed
kindlustusvõtjatele ja soodustatud isikutele) tulevaste tagatud
hüvitiste ja tulevaste määramata hüvitiste puhul, delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.
Tulevaste määramata hüvitised on muud tulevased hüvitised
kui kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevad
kindlustusriskiga elukindlustuse hüvitised, millel on üks
järgmistest tunnustest:
a) hüvitiste õiguslikuks või lepinguliseks aluseks on üks või
mitu järgmistest tulemustest:
i.

konkreetse lepingute rühma, lepingu konkreetse tüübi
või üksiku lepingu tulemusnäitaja;

ii. realiseerunud või realiseerimata investeerimistulu
kindlustus- või edasikindlustusandja hoitava konkreetse
varakogumi puhul;
iii. kindlustus- või edasikindlustusandja või lepingule
vastava fondi kasum või kahjum;
b) hüvitised põhinevad kindlustus- või edasikindlustusandja
deklaratsioonil ning hüvitiste aeg või summa määratakse
osaliselt või täielikult kindlustus- või edasikindlustu
sandja kaalutlusõiguse alusel.

C0020, C0100/
R0240

►M2 Rahavoogude parima hinnangu
brutoväärtus, väljaminevad rahavood,
tulevased tagatud hüvitised ◄

►M2 Diskonteeritud väljaminevate rahavoogude summa
(maksed kindlustusvõtjatele ja soodustatud isikutele) tulevaste
tagatud hüvitiste puhul. Seoses kirjega C0020/R0240 esita
takse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud
äriliin „Kasumiosalusega kindlustus”. Seoses kirjega C0100/
R0240 esitatakse kõik aktsepteeritud edasikindlustusega
seotud tulevased tagatud hüvitised äriliinist olenemata. ◄

C0020, C0100/
R0250

Rahavoogude parima hinnangu bruto
väärtus, väljaminevad rahavood, tule
vased määramata hüvitised – kasu
miosalusega kindlustus

Diskonteeritud väljaminevate rahavoogude summa (maksed
kindlustusvõtjatele ja soodustatud isikutele) tulevaste määra
mata hüvitiste puhul, seoses delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Kasumiosalusega
kindlustus”.
Tuleviku määramata hüvitised on muud tulevased hüvitised
kui kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevad
kindlustusriskiga elukindlustuse hüvitised, millel on üks
järgmistest tunnustest:
a) hüvitiste õiguslikuks või lepinguliseks aluseks on üks või
mitu järgmistest tulemustest:
i.

konkreetse lepingute rühma, lepingu konkreetse tüübi
või üksiku lepingu tulemusnäitaja;
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ii. realiseerunud või realiseerimata investeerimistulu
kindlustus- või edasikindlustusandja hoitava konkreetse
varakogumi puhul;
iii. kindlustus- või edasikindlustusandja või lepingule
vastava fondi kasum või kahjum;
b) hüvitised põhinevad kindlustus- või edasikindlustusandja
deklaratsioonil ning hüvitiste aeg või summa määratakse
osaliselt või täielikult kindlustus- või edasikindlustu
sandja kaalutlusõiguse alusel.

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0260

C0030,
C0090,
C0160,
C0200/

Rahavoogude parima hinnangu bruto
väärtus, väljaminevad rahavood, tule
vased kulud ja muud väljaminevad
rahavood

Diskonteeritud väljaminevate rahavoogude summa tulevaste
kulude ja muude väljaminevate rahavoogude puhul, delegee
ritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini
kohta. Kajastab kulusid, mis tekivad kindlustus- ja edasi
kindlustuslepingutest tulenevate kohustuste teenindamisest,
ja muid rahavoo kirjeid, näiteks maksud, mida peavad või
eeldatavasti peavad tasuma kindlustusvõtjad või mida on
vaja, et täita kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tule
nevaid kohustusi.

C0150 /R0260

Rahavoogude parima hinnangu bruto
väärtus, väljaminevad rahavood, tule
vased kulud ja muud väljaminevad
rahavood – kokku (elukindlustus, v.a
tervisekindlustus, sh investeerimis
fondi tootlusega seotud investeerimis
riskiga elukindlustus)

Diskonteeritud väljaminevate rahavoogude kogusumma tule
vaste kulude ja muude väljaminevate rahavoogude puhul,
elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi
tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul

Rahavoogude parima hinnangu bruto
väärtus, väljaminevad rahavood, tule
vased kulud ja muud väljaminevad
rahavood – kokku (SLT
tervisekindlustus)

Diskonteeritud väljaminevate rahavoogude kogusumma tule
vaste kulude ja muude väljaminevate rahavoogude puhul,
SLT tervisekindlustuse puhul.

Rahavoogude parima hinnangu bruto
väärtus, sissetulevad rahavood, tule
vased kindlustusmaksed

Diskonteeritud sissetulevate rahavoogude summa, mis
tuleneb tulevastest kindlustusmaksetest ja neist kindlustus
maksetest tulenevatest täiendavatest rahavoogudest, kaasa
arvatud aktsepteeritud edasikindlustusmaksed, delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

Rahavoogude parima hinnangu bruto
väärtus, sissetulevad rahavood, tule
vased kindlustusmaksed – kokku
(elukindlustus, v.a tervisekindlustus,
sh investeerimisfondi tootlusega
seotud investeerimisriskiga
elukindlustus)

Diskonteeritud sissetulevate rahavoogude summa, mis
tuleneb tulevastest kindlustusmaksetest ja neist kindlustus
maksetest tulenevatest täiendavatest rahavoogudest, kaasa
arvatud aktsepteeritud edasikindlustusmaksed elukindlustuse,
v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega
seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.

C0210/R0260

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0270

C0030,
C0090,
C0160,
C0200/

C0150/R0270

Kajastab kulusid, mis tekivad kindlustus- ja edasikindlustus
lepingutest tulenevate kohustuste teenindamisest, ja muid
rahavoo kirjeid, näiteks maksud, mida peavad või eeldata
vasti peavad tasuma kindlustusvõtjad või mida on vaja, et
täita kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevaid
kohustusi.

Kajastab kulusid, mis tekivad kindlustus- ja edasikindlustus
lepingutest tulenevate kohustuste teenindamisest, ja muid
rahavoo kirjeid, näiteks maksud, mida peavad või eeldata
vasti peavad tasuma kindlustusvõtjad või mida on vaja, et
täita kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevaid
kohustusi.
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C0210/R0270

Rahavoogude parima hinnangu bruto
väärtus, sissetulevad rahavood, tule
vased kindlustusmaksed – kokku (SLT
tervisekindlustus)

Diskonteeritud sissetulevate rahavoogude summa, mis
tuleneb tulevastest kindlustusmaksetest ja neist kindlustus
maksetest tulenevatest täiendavatest rahavoogudest, kaasa
arvatud aktsepteeritud edasikindlustusmaksed SLT tervise
kindlustuse puhul.

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0280

C0030,
C0090,
C0160,
C0200/

Rahavoogude parima hinnangu bruto
väärtus, sissetulevad rahavood, muud
sissetulevad rahavood

Diskonteeritud sissetulevate rahavoogude summa, mis ei
sisaldu tulevastes kindlustusmaksetes ega sisalda investeeri
mistulu, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määrat
letud iga äriliini kohta.

C0150 /R0280

Rahavoogude parima hinnangu bruto
väärtus, sissetulevad rahavood, muud
sissetulevad rahavood – kokku
(elukindlustus, v.a tervisekindlustus,
sh investeerimisfondi tootlusega
seotud investeerimisriskiga
elukindlustus)

Diskonteeritud sissetulevate rahavoogude summa, mis ei
sisaldu tulevastes kindlustusmaksetes ega sisalda investeeri
mistulu, elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeeri
misfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlus
tuse puhul.

C0210/R0280

Rahavoogude parima hinnangu bruto
väärtus, sissetulevad rahavood, muud
sissetulevad rahavood – kokku (SLT
tervisekindlustus)

Diskonteeritud sissetulevate rahavoogude summa, mis ei
sisaldu tulevastes kindlustusmaksetes ega sisalda investeeri
mistulu, SLT tervisekindlustuse puhul.

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0290

C0030,
C0090,
C0160,
C0200/

Sellise parima hinnangu brutoväärtuse
protsent, mis on arvutatud lähendatud
väärtusi kasutades

Iga äriliini puhul märgitakse sellise parima hinnangu bruto
väärtuse protsent, mis sisaldub real R0030 esitatud parima
hinnangu brutoväärtuses ja mille arvutamisel on kasutatud
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 21 osutatud asja
kohaseid lähendatud väärtusi.

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0300

C0030,
C0090,
C0160,
C0200/

Tagasiostuväärtus

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga
äriliini kohta märgitakse ilma maksudeta tagasiostuväärtus,
nagu täpsustatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 185 lõike 3
punktis f.
See kajastab lepingus kindlaks määratud summat (ilma
kulude ja kindlustuslepingutega seotud laenudeta), mis
tuleb kindlustusvõtjale lepingu ennetähtaegse lõpetamise
korral (st enne seda, kui summa tuleb välja maksta lõpptäh
taja saabumise või kindlustusjuhtumi, nagu surm, toimumise
tõttu) tasuda. See hõlmab nii tagatud kui ka tagamata taga
siostuväärtusi.

C0150/R0300

Tagasiostuväärtus – kokku (elukind
Tagasiostuväärtus elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh
lustus, v.a tervisekindlustus, sh inves investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga
teerimisfondi tootlusega seotud inves elukindlustuse puhul.
teerimisriskiga elukindlustus)

C0210/R0300

Tagasiostuväärtus kokku (SLT
tervisekindlustus)

Tagasiostuväärtuse
puhul.

kogusumma

SLT

tervisekindlustuse
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Parim hinnang, mille suhtes kohalda
takse intressikõvera üleminekulist
kohandamist

Iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud
äriliini kohta märgitakse parima hinnangu brutoväärtus
(R0030), mille suhtes kohaldatakse asjaomase riskivaba
intressikõvera üleminekulist kohandamist.

C0150/R0310

Parim hinnang, mille suhtes kohalda
takse intressikõvera üleminekulist
kohandamist – kokku (elukindlustus,
v.a tervisekindlustus, sh investeeri
misfondi tootlusega seotud investeeri
misriskiga elukindlustus)

Parima hinnangu brutoväärtuse (R0030) kogusumma, mille
suhtes kohaldatakse asjaomase riskivaba intressikõvera
üleminekulist kohandamist, elukindlustuse, v.a tervisekind
lustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeeri
misriskiga elukindlustuse puhul.

C0210/R0310

Parim hinnang, mille suhtes kohalda
takse intressikõvera üleminekulist
kohandamist – kokku (SLT
tervisekindlustus)

Parima hinnangu brutoväärtuse (R0030) kogusumma, mille
suhtes kohaldatakse asjaomase riskivaba intressikõvera
üleminekulist kohandamist, SLT tervisekindlustuse puhul.

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0320

Tehnilised eraldised ilma intressikõ
vera üleminekulise kohandamiseta

Tehniliste eraldiste summa, kui on kohaldatud asjaomase
riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist, arvuta
tuna asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta, iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I
lisas määratletud äriliini kohta.

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0310

C0030,
C0090,
C0160,
C0200/

C0030,
C0090,
C0160,
C0200/

Kui parima hinnangu suhtes kohaldati ka volatiilsusega
kohandamist, kajastab selles kirjes esitatud summa väärtust
ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta, kuid koos volatiilsusega kohandamisega.

C0150/R0320

C0210/R0320

__________

►M2 Tehnilised eraldised ilma
intressikõvera üleminekulise kohanda
miseta – kokku (elukindlustus, v.a
tervisekindlustus, sh investeerimis
fondi tootlusega seotud investeerimis
riskiga elukindlustus) ◄

Tehniliste eraldiste kogusumma ►M2
◄
arvutatuna asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta, elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh
investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga
elukindlustuse puhul.

►M2 Tehnilised eraldised ilma
intressikõvera üleminekulise kohanda
miseta – kokku (elukindlustus, v.a
tervisekindlustus, sh investeerimis
fondi tootlusega seotud investeerimis
riskiga elukindlustus) ◄

Tehniliste eraldiste kogusumma ►M2
◄
arvutatuna asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta, SLT tervisekindlustuse puhul.

Kui parima hinnangu suhtes kohaldati ka volatiilsusega
kohandamist, kajastab selles kirjes esitatud summa väärtust
ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta, kuid koos volatiilsusega kohandamisega.

__________

Kui parima hinnangu suhtes kohaldati ka volatiilsusega
kohandamist, kajastab selles kirjes esitatud summa väärtust
ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta, kuid koos volatiilsusega kohandamisega.
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▼B
KIRJE

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0330

C0030,
C0090,
C0160,
C0200/

JUHISED

Parim hinnang, mille suhtes kohalda
takse volatiilsusega kohandamist

Iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud
äriliini kohta märgitakse parima hinnangu brutoväärtus
(R0030),
mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega
kohandamist.

C0150/R0330

Parim hinnang, mille suhtes kohalda
takse volatiilsusega kohandamist –
kokku (elukindlustus, v.a tervisekind
lustus, sh investeerimisfondi tootlu
sega seotud investeerimisriskiga
elukindlustus)

Parima hinnangu brutoväärtuse kogusumma (R0030), mille
suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist, elukindlus
tuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega
seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul

C0210/R0330

Parim hinnang, mille suhtes kohalda
takse volatiilsusega kohandamist –
kokku (SLT tervisekindlustus)

Parima hinnangu brutoväärtuse kogusumma (R0030), mille
suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist, SLT tervi
sekindlustuse puhul.

►M1 C0020,
C0030, C0060,
C0090, C0100,
C0160, C0190,
C0200/
R0340 ◄

Tehnilised eraldised ilma volatiilsu
sega kohandamiseta ja ilma muude
üleminekumeetmetest tingitud
kohandusteta

Tehniliste eraldiste summa ►M2
◄ arvuta
tuna ilma volatiilsusega kohandamiseta, delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

C0150/R0340

Tehnilised eraldised ilma volatiilsu
sega kohandamiseta ja ilma muude
üleminekumeetmetest tingitud kohan
dusteta – kokku (elukindlustus, v.a
tervisekindlustus, sh investeerimis
fondi tootlusega seotud investeerimis
riskiga elukindlustus)

◄
Tehniliste eraldiste kogusumma ►M2
arvutatuna ilma volatiilsusega kohandamiseta, elukindlus
tuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega
seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.

Tehnilised eraldised ilma volatiilsu
sega kohandamiseta ja ilma muude
üleminekumeetmetest tingitud kohan
dusteta – kokku (SLT
tervisekindlustus)

◄
Tehniliste eraldiste kogusumma ►M2
arvutatuna ilma volatiilsusega kohandamiseta, SLT tervise
kindlustuse puhul.

C0210/R0340

__________

Juhul kui samade tehniliste eraldiste suhtes kohaldati ka
tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist / asjaomase
riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist, kajastab
selles kirjes esitatud summa väärtust ilma volatiilsusega
kohandamiseta ja tehniliste eraldiste üleminekulise mahaar
vamiseta / asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta.

__________

Juhul kui samade tehniliste eraldiste suhtes kohaldati ka
tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist / asjaomase
riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist, kajastab
selles kirjes esitatud summa väärtust ilma volatiilsusega
kohandamiseta ja tehniliste eraldiste üleminekulise mahaar
vamiseta / asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta.

__________

Juhul kui samade tehniliste eraldiste suhtes kohaldati ka
tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist / asjaomase
riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist, kajastab
selles kirjes esitatud summa väärtust ilma volatiilsusega
kohandamiseta ja tehniliste eraldiste üleminekulise mahaar
vamiseta / asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta.
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▼B
KIRJE

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0350

C0030,
C0090,
C0160,
C0200/

JUHISED

Parim hinnang, mille suhtes rakenda
takse kattuvusega kohandamist

Iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud
äriliini kohta märgitakse parima hinnangu brutoväärtus
(R0030),
mille
suhtes
kohaldatakse
kattuvusega
kohandamist.

C0150/R0350

Parim hinnang, mille suhtes rakenda
takse kattuvusega kohandamist –
kokku (elukindlustus, v.a tervisekind
lustus, sh investeerimisfondi tootlu
sega seotud investeerimisriskiga
elukindlustus)

Parima hinnangu brutoväärtuse kogusumma (R0030), mille
suhtes kohaldatakse kattuvusega kohandamist, elukindlus
tuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega
seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul

C0210/R0350

Parim hinnang, mille suhtes rakenda
takse kattuvusega kohandamist –
kokku (SLT tervisekindlustus)

Parima hinnangu brutoväärtuse kogusumma (R0030), mille
suhtes kohaldatakse kattuvusega kohandamist, SLT tervise
kindlustuse puhul.

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0360

Kattuvusega kohandamiseta ja muude
üleminekumeetmeteta tehnilised
eraldised

Tehniliste eraldiste summa ►M2
◄ arvuta
tuna ilma kattuvusega kohandamiseta, delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

C0030,
C0090,
C0160,
C0200/

C0150/R0360

C0210/R0360

__________

Juhul kui samade tehniliste eraldiste suhtes kohaldati ka
tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist, kajastab
selles kirjes esitatud summa väärtust ilma kattuvusega
kohandamiseta ja tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamiseta.

__________

Tehnilised eraldised ilma kattuvusega
kohandamiseta ja ilma muude ülemi
nekumeetmetest tingitud kohandusteta
– kokku (elukindlustus, v.a tervise
kindlustus, sh investeerimisfondi toot
lusega seotud investeerimisriskiga
elukindlustus)

Tehniliste eraldiste kogusumma ►M2
◄
arvutatuna ilma kattuvusega kohandamiseta, elukindlustuse,
v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega
seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul.

Tehnilised eraldised ilma kattuvusega
kohandamiseta ja ilma muude ülemi
nekumeetmetest tingitud kohandusteta
– kokku (SLT tervisekindlustus)

Tehniliste eraldiste kogusumma ►M2
◄
arvutatuna ilma kattuvusega kohandamiseta, SLT tervise
kindlustuse puhul.

Juhul kui samade tehniliste eraldiste suhtes kohaldati ka
tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist, kajastab
selles kirjes esitatud summa väärtust ilma kattuvusega
kohandamiseta ja tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamiseta.

__________

Juhul kui samade tehniliste eraldiste suhtes kohaldati ka
tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist, kajastab
selles kirjes esitatud summa väärtust ilma kattuvusega
kohandamiseta ja tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamiseta.

S.12.02 – Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised –
riikide kaupa
Üldised märkused

▼M2
Selles osas käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet. Vormi
ei tule esitada, kui allpool kirjeldatud andmete riikide kaupa esitamise künnised
ei ole kohaldatavad, st kui päritoluriik moodustab 100 % tervikuna arvutatud
tehniliste eraldiste ja parima hinnangu brutoväärtuse summast. Kui see summa
on suurem kui 90 %, kuid väiksem kui 100 %, täidetakse ainult read R0010,
R0020 ja R0030.

▼B
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad kajastavad kõiki kohustusi mis tahes
valuutas ja konverteerivad need aruandlusvaluutasse.
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▼B
Andmed iga riigi kohta esitatakse järgmiselt:
►M2 a ◄. sõltumata tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste summast esita
takse päritoluriiki käsitlev teave alati tervikuna ja parima hinnangu
brutoväärtusena;
►M2 b ◄. Riikide kaupa esitatud teave esindab vähemalt 90 % tervikuna
arvutatud tehniliste eraldiste ja delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud ükskõik millise äriliini parima
hinnangu brutoväärtuse summast;
►M2 c ◄. kui punkti b kohaselt tuleb konkreetse riigi puhul märkida teatav
äriliin, siis tuleb see riik ühtlasi kajastada kõigi äriliinide all;
►M2 d ◄. teised riigid märgitakse ühiselt lahtrisse „muud – EMP riigid” või
„muud – EMPsse mittekuuluvad riigid”;
►M2 e ◄. Otsekindlustustegevuse puhul avalikustatakse teave nende riikide
kaupa, kus leping on sõlmitud;
►M2 f ◄. teave proportsionaalse ja mitteproportsionaalse edasikindlustuse
kohta esitatakse edasikindlustusvõtja asukohariikide kaupa.
Vormi S.12.02 puhul tähendab „riik, kus leping on sõlmitud” järgmist:
►M2 a ◄. riik, kus kindlustusandja on asutatud (päritoluriik), kui lepingut ei
müüdud filiaali kaudu või teenuste osutamise vabaduse alusel;
►M2 b ◄. riik, kus filiaal asub (vastuvõttev riik), kui leping müüdi filiaali
kaudu;
►M2 c ◄. riik, kus teatati teenuste osutamise vabadusest (vastuvõttev riik),
kui leping müüdi teenuste osutamise vabaduse alusel.
►M2 d ◄. Vahendaja kasutamisel ja muudel juhtudel on selleks a, b või c,
sõltuvalt sellest, kes on lepingu müüja.
Esitatakse teave volatiilsusega kohandamise, kattuvusega kohandamise, asjako
hase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamise ja tehniliste eraldiste
üleminekulise mahaarvamise kohta.
Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste brutoväärtus ja parima hinnangu
brutoväärtus eri riikide puhul
KIRJE

JUHISED

C0010/R0040,
…

Geograafiline ala / riik

Märkige olulisuse piirmäära sisse jäävate riikide ISO 3166–1 alpha–2
kood.

C0020,
C0030,
C0060,
C0090,
C0100,
C0150,
C0160,
C0190,
C0200,
C0210/R0010

Tervikuna arvutatud tehniliste
eraldiste brutoväärtus ja
parima hinnangu brutoväärtus
eri riikide puhul – päritoluriik

Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste brutoväärtuse ja parima
hinnangu brutoväärtuse summa riigi kaupa, kus lepingu on sõlmitud,
või päritoluriigi puhul edasikindlustusvõtja asukohariigi kaupa iga
äriliini kohta, ja kogusumma elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse,
sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukind
lustuse puhul ja SLT tervisekindlustuse puhul.
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▼B
KIRJE

JUHISED

C0020,
C0030,
C0060,
C0090,
C0100,
C0150,
C0160,
C0190,
C0200,
C0210/R0020

Tervikuna arvutatud tehniliste
eraldiste brutoväärtus ja
parima hinnangu brutoväärtus
– olulisuse piirmäärast välja
jäävad EMP riigid – ei esitata
riikhaaval

Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste brutoväärtuse ja parima
hinnangu brutoväärtuse summa olulisuse piirmäärast välja jäävate
EMP riikide (st eraldi väljatoomata riikide), v.a päritoluriigi puhul,
iga äriliini kohta, ja kogusumma elukindlustuse, v.a tervisekindlus
tuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga
elukindlustuse puhul ja SLT tervisekindlustuse puhul.

C0020,
C0030,
C0060,
C0090,
C0100,
C0150,
C0160,
C0190,
C0200,
C0210/R0030

Tervikuna arvutatud tehniliste
eraldiste brutoväärtus ja
parima hinnangu brutoväärtus
– olulisuse piirmäärast välja
jäävad EMPsse mittekuuluvad
riigid – ei esitata riikhaaval

Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste brutoväärtuse ja parima
hinnangu brutoväärtuse summa olulisuse piirmäärast välja jäävate
EMPsse mittekuuluvate riikide (st eraldi väljatoomata riikide), v.a
päritoluriigi puhul, iga äriliini kohta, ja kogusumma elukindlustuse,
v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi tootlusega seotud inves
teerimisriskiga elukindlustuse puhul ja SLT tervisekindlustuse puhul.

C0020,
C0030,
C0060,
C0090,
C0100,
C0150,
C0160,
C0190,
C0200,
C0210/R0040,
…

Tervikuna arvutatud tehniliste
eraldiste brutoväärtus ja
parima hinnangu brutoväärtus
– 1. riik [iga olulisuse piir
määra sisse jääv riik eraldi
real]

Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste brutoväärtuse ja parima
hinnangu brutoväärtuse summa riigi kaupa, kus lepingu on sõlmitud,
või edasikindlustusvõtja asukohariigi kaupa iga olulisuse piirmäära
sisse jääva riigi, v.a päritoluriigi puhul, iga äriliini kohta, ja kogu
summa elukindlustuse, v.a tervisekindlustuse, sh investeerimisfondi
tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuse puhul ja SLT
tervisekindlustuse puhul.

S.13.01 – Tulevaste brutorahavoogude prognoos (parim hinnang – elukind
lustus)
Üldised märkused
II lisa selles punktis käsitletakse teabe iga-aastast esitamist üksikute üksuste
kohta.
Vormis S.13.01 antakse teavet ainult parima hinnangu kohta. Kajastatavad raha
vood esitatakse koos edasikindlustusega, ilma diskonteerimata.
Kasutada võib rahavoogude prognoose, nagu näiteks keskset stsenaariumi, kuna
väga täpne korrigeerimine parima hinnangu arvutamise suhtes ei ole nõutav. Kui
teatavaid tulevasi rahavoogusid, nagu näiteks ühiseid tulevasi määramata hüvitisi,
on raske prognoosida, siis kajastab kindlustus- või edasikindlustusandja rahavoo,
mida ta parima hinnangu arvutamiseks tegelikult kasutab.
Eri valuutades nomineeritud rahavoogusid käsitatakse aruandlusvaluutas ja need
konverteeritakse aruandlusvaluutasse aruandekuupäeva vahetuskursiga.
Kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab tehniliste eraldiste arvutamisel
lihtsustusi ega arvuta lepingutest tulenevate oodatavate tulevaste rahavoogude
summat, esitatakse teave ainult juhul, kui üle 10 % tehniliste eraldiste arveldus
periood on pikem kui 24 kuud.
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▼B
KIRJE

C0010/
R0010–R0330

C0020/
R0010–R0330

JUHISED

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
kasumiosalusega kindlustus
(bruto), väljaminevad raha
vood – tuleviku hüvitised

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
kasumiosalusega kindlustus
(bruto), väljaminevad raha
vood – tulevased kulud ja
muud väljaminevad rahavood

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.

Rahavood tulenevad tulevastest hüvitistest seoses delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Kasumiosalu
sega kindlustus”.

Need on rahavood, mis tulenevad kindlustus- ja edasikindlustuslepin
gutest tulenevate kohustuste teenindamisest tekkivatest kuludest, ja
muud rahavoo kirjed, näiteks maksud, mida peavad või eeldatavasti
peavad tasuma kindlustusvõtjad või mida on vaja, et täita kindlus
tuslepingutest tulenevaid kohustusi, delegeeritud määruse (EL) 2015/
35 I lisas määratletud äriliini „Kasumiosalusega kindlustus” puhul.
Hõlmatakse ka väljaminevad rahavood, mis tulenevad annuiteetideks
muutuvatest kahjukindlustuslepingutest, mis ei ole veel annuiteedid
lahendi tulemusel, ja mida käsitletakse samas äriühingus.

C0030/
R0010–R0330

C0040/
R0010–R0330

C0050/
R0010–R0330

C0060/
R0010–R0330

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
kasumiosalusega kindlustus
(bruto), sissetulevad rahavood
– tulevased kindlustusmaksed

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
kasumiosalusega kindlustus
(bruto), sissetulevad rahavood
– muud sissetulevad rahavood

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
investeerimisriskiga elukind
lustus (bruto), väljaminevad
rahavood – tulevased
hüvitised

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
investeerimisriskiga elukind
lustus (bruto), väljaminevad
rahavood – tulevased kulud ja
muud väljaminevad rahavood

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.

Rahavood tulenevad tulevastest kindlustusmaksetest ja neist kindlus
tusmaksetest tulenevatest täiendavatest rahavoogudest seoses dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Kasu
miosalusega kindlustus”.

Rahavood, mis ei sisaldu tulevastes kindlustusmaksetes ega sisalda
investeerimistulu seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
määratletud äriliiniga „Kasumiosalusega kindlustus”.

Rahavood tulenevad tulevastest hüvitistest seoses delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Investeerimisris
kiga elukindlustus”.
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▼B
KIRJE

JUHISED

Need on rahavood, mis tulenevad kindlustus- ja edasikindlustuslepin
gutest tulenevate kohustuste teenindamisest tekkivatest kuludest, ja
muud rahavoo kirjed, näiteks maksud, mida peavad või eeldatavasti
peavad tasuma kindlustusvõtjad või mida on vaja, et täita kindlus
tuslepingutest tulenevaid kohustusi seoses delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Investeerimisriskiga elukind
lustus”.
Hõlmatakse ka väljaminevad rahavood, mis tulenevad annuiteetideks
muutuvatest kahjukindlustuslepingutest, mis ei ole veel annuiteedid
lahendi tulemusel, ja mida käsitletakse samas äriühingus.

C0070/
R0010–R0330

C0080/
R0010–R0330

C0090/
R0010–R0330

C0100/
R0010–R0330

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
investeerimisriskiga elukind
lustus (bruto), sissetulevad
rahavood – tulevased
kindlustusmaksed

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
investeerimisriskiga elukind
lustus (bruto), sissetulevad
rahavood – muud sissetulevad
rahavood

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
muu elukindlustus (bruto),
väljaminevad rahavood –
tulevased hüvitised

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
muu elukindlustus (bruto),
väljaminevad rahavood –
tulevased kulud ja muud
väljaminevad rahavood

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.

Rahavood tulenevad tulevastest kindlustusmaksetest ja neist kindlus
tusmaksetest tulenevatest täiendavatest rahavoogudest seoses dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Inves
teerimisriskiga elukindlustus”.

Rahavood, mis ei sisaldu tulevastes kindlustusmaksetes ega sisalda
investeerimistulu seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
määratletud äriliiniga „Investeerimisriskiga elukindlustus”.

Rahavood tulenevad tulevastest hüvitistest seoses delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Muu
elukindlustus”.

Need on rahavood, mis tulenevad kindlustus- ja edasikindlustuslepin
gutest tulenevate kohustuste teenindamisest tekkivatest kuludest, ja
muud rahavoo kirjed, näiteks maksud, mida peavad või eeldatavasti
peavad tasuma kindlustusvõtjad või mida on vaja, et täita kindlus
tuslepingutest tulenevaid kohustusi seoses delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Muu elukindlustus”.
Hõlmatakse ka väljaminevad rahavood, mis tulenevad annuiteetideks
muutuvatest kahjukindlustuslepingutest, mis ei ole veel annuiteedid
lahendi tulemusel, ja mida käsitletakse samas äriühingus.
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C0110/
R0010–R0330

C0120/
R0010–R0330

C0130/
R0010–R0330

JUHISED

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
muu elukindlustus (bruto),
sissetulevad rahavood – tule
vased kindlustusmaksed

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
muu elukindlustus (bruto),
sissetulevad rahavood – muud
sissetulevad rahavood

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
kahjukindlustuslepingutest
tulenevad annuiteedid (bruto),
väljaminevad rahavood –
tuleviku hüvitised

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.

Rahavood tulenevad tulevastest kindlustusmaksetest ja neist kindlus
tusmaksetest tulenevatest täiendavatest rahavoogudest seoses dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Muu
elukindlustus”.

Rahavood, mis ei sisaldu tulevastes kindlustusmaksetes ega sisalda
investeerimistulu seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
määratletud äriliiniga „Muu elukindlustus”.

Rahavood tulenevad tulevastest hüvitistest seoses delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinidega „Kahjukindlus
tuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest tulenevate
kohustustega seotud annuiteedid” ja „Kahjukindlustuslepingutest
tulenevad ja kindlustuslepingutest tulenevate kohustustega (välja
arvatud tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega) seotud
annuiteedid”.
Ei hõlma väljaminevaid rahavoogusid, mis tulenevad annuiteetideks
muutuvatest kahjukindlustuslepingutest, mis ei ole veel annuiteedid
lahendi tulemusel.

C0140/
R0010–R0330

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
kahjukindlustuslepingutest
tulenevad annuiteedid (bruto),
väljaminevad rahavood –
tulevased kulud ja muud
väljaminevad rahavood

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.
Need on rahavood, mis tulenevad kindlustus- ja edasikindlustuslepin
gutest tulenevate kohustuste teenindamisest tekkivatest kuludest, ja
muud rahavoo kirjed, näiteks maksud, mida peavad või eeldatavasti
peavad tasuma kindlustusvõtjad või mida on vaja, et täita kindlus
tuslepingutest tulenevaid kohustusi seoses delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud äriliinidega „Kahjukindlustuslepingutest
tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega
seotud annuiteedid” ja „Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja
kindlustuslepingutest tulenevate kohustustega (välja arvatud tervise
kindlustuslepingutest tulenevate kohustustega) seotud annuiteedid”.
Ei hõlma väljaminevaid rahavoogusid, mis tulenevad annuiteetideks
muutuvatest kahjukindlustuslepingutest, mis ei ole veel annuiteedid
lahendi tulemusel, ja mida käsitletakse samas äriühingus.

C0150/
R0010–R0330

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
kahjukindlustuslepingutest
tulenevad annuiteedid (bruto),
sissetulevad rahavood – tule
vased kindlustusmaksed

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.
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Rahavood tulenevad tulevastest kindlustusmaksetest ja neist kindlus
tusmaksetest tulenevatest täiendavatest rahavoogudest seoses dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinidega
„Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest
tulenevate kohustustega seotud annuiteedid” ja „Kahjukindlustusle
pingutest tulenevad ja kindlustuslepingutest tulenevate kohustustega
(välja arvatud tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega)
seotud annuiteedid”.
Ei hõlma väljaminevaid rahavoogusid, mis tulenevad annuiteetideks
muutuvatest kahjukindlustuslepingutest, mis ei ole veel annuiteedid
lahendi tulemusel.
C0160/
R0010–R0330

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
kahjukindlustuslepingutest
tulenevad annuiteedid (bruto),
sissetulevad rahavood – muud
sissetulevad rahavood

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.
Rahavood, mis ei sisaldu tulevastes kindlustusmaksetes ega sisalda
investeerimistulu seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
määratletud äriliinidega „Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja
tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annui
teedid” ja „Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja kindlustuslepin
gutest tulenevate kohustustega (välja arvatud tervisekindlustuslepin
gutest tulenevate kohustustega) seotud annuiteedid”.
Ei hõlma väljaminevaid rahavoogusid, mis tulenevad annuiteetideks
muutuvatest kahjukindlustuslepingutest, mis ei ole veel annuiteedid
lahendi tulemusel.

C0170/
R0010–R0330

C0180/
R0010–R0330

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
aktsepteeritud edasikindlustus
(bruto), väljaminevad raha
vood – tulevased hüvitised

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
aktsepteeritud edasikindlustus
(bruto), väljaminevad raha
vood – tulevased kulud ja
muud väljaminevad rahavood

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.

Rahavood tulenevad tulevastest hüvitistest seoses delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Elukindlustuse
edasikindlustus”.

Need on rahavood, mis tulenevad kindlustus- ja edasikindlustuslepin
gutest tulenevate kohustuste teenindamisest tekkivatest kuludest, ja
muud rahavoo kirjed, näiteks kindlustusvõtjate tasutavad maksud,
mida peavad või eeldatavasti peavad tasuma kindlustusvõtjad või
mida on vaja, et täita kindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi
seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud ärilii
niga „Elukindlustuse edasikindlustus”.
Hõlmatakse ka väljaminevad rahavood, mis tulenevad annuiteetideks
muutuvatest kahjukindlustuslepingutest, mis ei ole veel annuiteedid
lahendi tulemusel, ja mida käsitletakse samas äriühingus.

C0190/
R0010–R0330

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
aktsepteeritud edasikindlustus
(bruto), sissetulevad rahavood
– tulevased hüvitised

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.
Rahavood tulenevad tulevastest kindlustusmaksetest ja neist kindlus
tusmaksetest tulenevatest täiendavatest rahavoogudest seoses dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga
„Elukindlustuse edasikindlustus”.
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C0200/
R0010–R0330

C0210/
R0010–R0330

C0220/
R0010–R0330

C0230/
R0010–R0330

C0240/
R0010–R0330

C0250/
R0010–R0330

JUHISED

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
aktsepteeritud edasikindlustus
(bruto), sissetulevad rahavood
– muud sissetulevad rahavood

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
tervisekindlustus (bruto),
väljaminevad rahavood –
tulevased hüvitised

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
tervisekindlustus (bruto),
väljaminevad rahavood –
tulevased kulud ja muud
väljaminevad rahavood

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
tervisekindlustus (bruto),
sissetulevad rahavood – tule
vased hüvitised

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
tervisekindlustus (bruto),
sissetulevad rahavood – muud
sissetulevad rahavood

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
tervisekindlustuse edasikind
lustus (bruto), väljaminevad
rahavood – tulevased
hüvitised

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.

Rahavood, mis ei sisaldu tulevastes kindlustusmaksetes ega sisalda
investeerimistulu seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
määratletud äriliiniga „Elukindlustuse edasikindlustus”.

Rahavood tulenevad tulevastest hüvitistest seoses delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Tervisekindlustus”.

Need on rahavood, mis tulenevad kindlustus- ja edasikindlustuslepin
gutest tulenevate kohustuste teenindamisest tekkivatest kuludest, ja
muud rahavoo kirjed, näiteks kindlustusvõtjate tasutavad maksud,
mida peavad või eeldatavasti peavad tasuma kindlustusvõtjad või
mida on vaja, et täita kindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi
seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud ärilii
niga „Tervisekindlustus”.

Rahavood tulenevad tulevastest kindlustusmaksetest ja neist kindlus
tusmaksetest tulenevatest täiendavatest rahavoogudest seoses dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga
„Tervisekindlustus”.

Rahavood, mis ei sisaldu tulevastes kindlustusmaksetes ega sisalda
investeerimistulu seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
määratletud äriliiniga „Tervisekindlustus”.

Rahavood tulenevad tulevastest hüvitistest seoses delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Tervisekindlus
tuse edasikindlustus”.
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C0260/
R0010–R0330

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
tervisekindlustuse edasikind
lustus (bruto), väljaminevad
rahavood – tulevased kulud ja
muud väljaminevad rahavood

JUHISED

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.
Need on rahavood, mis tulenevad kindlustus- ja edasikindlustuslepin
gutest tulenevate kohustuste teenindamisest tekkivatest kuludest, ja
muud rahavoo kirjed, näiteks kindlustusvõtjate tasutavad maksud,
mida peavad või eeldatavasti peavad tasuma kindlustusvõtjad või
mida on vaja, et täita kindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi
seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud ärilii
niga „Tervisekindlustuse edasikindlustus”.
Hõlmatakse ka väljaminevad rahavood, mis tulenevad annuiteetideks
muutuvatest kahjukindlustuslepingutest, mis ei ole veel annuiteedid
lahendi tulemusel, ja mida käsitletakse samas äriühingus.

C0270/
R0010–R0330

C0280/
R0010–R0330

C0290/
R0010–R0330

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
tervisekindlustuse edasikind
lustus (bruto), sissetulevad
rahavood – tulevased
hüvitised

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
tervisekindlustuse edasikind
lustus (bruto), sissetulevad
rahavood – muud sissetulevad
rahavood

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.

Parima hinnangu puhul kasu
tatavad tulevased rahavood,
edasikindlustuslepingutest
tulenevad sissenõutavad
summad kokku (pärast
kohandamist)

Diskonteerimata rahavoogude oodatav summa iga aasta kohta 1.–30.
aastal, agregeerituna 31.–40. aasta intervalli tarbeks, agregeerituna
41.–50. aasta intervalli tarbeks ja agregeerituna kõigi pärast 50. aastat
tulevate aastate tarbeks.

Rahavood tulenevad tulevastest kindlustusmaksetest ja neist kindlus
tusmaksetest tulenevatest täiendavatest rahavoogudest seoses dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliiniga „Tervi
sekindlustuse edasikindlustus”.

Rahavood, mis ei sisaldu tulevastes kindlustusmaksetes ega sisalda
investeerimistulu seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
määratletud äriliiniga „Tervisekindlustuse edasikindlustus”.

Diskonteerimata tulevased rahavood, mis tulenevad edasikindlustusle
pingutest ning eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikind
lustusest sissenõutavatest summadest, sealhulgas üle antud grupisisene
edasikindlustus koos tulevaste edasikindlustusmaksetega. Summa
sisaldab vastaspoole makseviivituse riskist tingitud kohandust.

S.14.01 – Elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste analüüs
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat
teavet.
Selles vormis esitatakse teave elukindlustuslepingute (otsekindlustustegevus ja
aktsepteeritud edasikindlustus) kohta ja kahjukindlustuslepingutest tulenevate
annuiteetide (mida analüüsitakse ka punktis S.16.01) kohta. Teave tuleb esitada
kõigi kindlustuslepingute kohta, isegi kui need on raamatupidamislikust seisuko
hast liigitatud investeerimislepinguteks. Lahtiseotud toodete puhul esitatakse
toote eri osad eri ridades, kasutades erinevaid tunnuskoode.
Veergudes C0010 – C0080 esitatakse teave toodete kaupa.
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Portfell
C0010

Toote tunnuskood

Kindlustus- või edasikindlustusandja kasutatav sisemine toote tunnuskood.
Kui kood on juba kasutusel või kui selle on määranud pädev asutus
järelevalve eesmärgil, kasutatakse seda koodi.
Erinevaid tooteid kirjeldatakse vastavalt lahtritele C0090 – C0160.
Tunnuskood peab olema järjepidev.
►M2 Juhul kui sama toode on vaja esitada rohkem kui ühes reas, järgib
veeru C0010 (ja C0090) sisu konkreetset mustrit:
{toote tunnuskood}/+/{versiooni number}. Näiteks „AB222/+/3” ◄

C0020

Fondi number

Esitatakse toodete puhul, mis kuuluvad eraldatud vahendite kogumitesse
või muudesse sisefondidesse (määratletud vastavalt riigi turgudele). Selle
määrab kindlustus- või edasikindlustusandja, see peab olema järjepidev
ning seda ei tohi uuesti kasutada muude fondide puhul.
Fondi tuvastamiseks kasutatakse kõigis vormides sama numbrit.

C0030

Äriliin

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinid. Valige
üks järgmisest loetelust:
29 – tervisekindlustus
30 – kasumiosalusega kindlustus
31 – investeerimisriskiga elukindlustus
32 – muu elukindlustus
33 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest
tulenevate kohustustega seotud annuiteedid
34 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja kindlustuslepingutest tulene
vate kohustustega (välja arvatud tervisekindlustuslepingutest tulenevate
kohustustega) seotud annuiteedid
35 – tervisekindlustuse edasikindlustus
36 – elukindlustuse edasikindlustus

C0040

Lepingute arv aasta lõpu
seisuga

Iga esitatud tootega seotud lepingute arv. Mitme kindlustusvõtjaga lepin
guid käsitatakse üksnes ühe lepinguna.
Mitteaktiivse kindlustusvõtja (kindlustusmakseid ei ole tehtud) puhul esita
takse lepingud ikkagi, välja arvatud lepingu lõpetamise korral.
Kahjukindlustuslepingutest tulenevate annuiteetide puhul tuleb esitada
annuiteetlepingutest tulenevate kohustuste arv.
►M2 Eri ridades lahtiseotud toodete puhul esitage lepingute arv kõikides
täidetud ridades. ◄

C0050

Aasta jooksul sõlmitud
uute lepingute arv

Aruandeaasta jooksul sõlmitud uute lepingute arv (kõik uued lepingud).
Muus osas tuleb järgida lahtri C0040 juhiseid.
Kahjukindlustuslepingutest tulenevate annuiteetide puhul tuleb esitada
kohustustega seotud annuiteetide arv.

C0060

Kindlustusmaksete
kogusumma

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 1 punktis 11 määratletud bruto
kindlustusmaksete kogusumma.
Kahjukindlustuslepingutest tulenevate annuiteetide puhul seda lahtrit ei
täideta.
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C0070

Aasta jooksul tasutud
nõuete kogusumma

Aasta jooksul
kogusumma.

C0080

Riik

Riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood või koodide loetelu vastavalt järgmistele
juhistele.

tasutud

brutonõuete,

sealhulgas

kahjukäsitluskulud,

— Sellise riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus leping sõlmiti, riikide
puhul, kelle arvele jääb üle 10 % asjaomase tootega seotud tehnilistest
eraldistest või kindlustusmaksetest.
— Edasikindlustuse puhul esitatakse edasikindlustusvõtja riigi kood.
— Riikide puhul, kelle arvele jääb üle 10 % asjaomase tootega seotud
tehnilistest eraldistest või kindlustusmaksetest, tuleb esitada asjaomaste
riikide ISO 3166–1 alpha–2 kood.
Koodide loetelu puhul tuleb koodid eraldada komaga.

Toote kirjeldus

C0090

Toote tunnuskood

Sama nagu lahtris C0010.
Kindlustus- või edasikindlustusandja kasutatav sisemine toote tunnuskood.
Kui kood on juba kasutusel või kui selle on määranud pädev asutus
järelevalve eesmärgil, kasutatakse seda koodi.
Tunnuskood peab olema järjepidev.

C0100

Toote liigitus

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ühe isiku elukindlustus
2 – ühine elukindlustus
3 – kollektiivne
4 – pensioniõigus
5 – muu
Mitme omaduse puhul märkige „5 – muu”.
Kahjukindlustuslepingutest tulenevate annuiteetide puhul märkige „5 –
muu”.

C0110

Toote liik

Toote liigi üldine kvalitatiivne kirjeldus. Kui toote koodi on määranud
pädev asutus järelevalve eesmärgil, esitatakse kõnealuse koodiga seotud
toote liigi kirjeldus.

C0120

Toote nimi

Toote ärinimi (ettevõtjapõhine)

C0130

Kas toodet turustatakse
jätkuvalt?

Märkige, kas toode on ikka veel müügis või on likvideerimisel. Valige üks
järgmisest loetelust:
1 – turustatakse jätkuvalt
2 – likvideerimisel
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C0140

Kindlustusmaksete liik

JUHISED

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – Regulaarsed kindlustusmaksed, kindlustusmaksed, mida kindlustus
võtja peab tegema kindlaksmääratud kuupäevadel ja kindlaksmääratud
või muutuvas summas, et täielikult tagada oma garantii, sealhulgas
juhtudel, mis lepinguga on ette nähtud, et kindlustusvõtjal on õigus taot
leda kuupäevade ja kindlustusmaksete suuruse muutmist
2 – Üksainus kindlustusmakse koos võimalusega teha täiendavaid kind
lustusmakseid, et saada vastavalt makstud summale täiendav garantii
3 – Üksainus kindlustusmakse ilma võimaluseta teha tulevikus täiendavaid
kindlustusmakseid
4 – Muu, mis tahes muu eespool nimetamata võimalus või kombinatsioon
Kahjukindlustuslepingutest tulenevate annuiteetide puhul märkige „4 –
muu”.

C0150

Finantsinstrumendi kasu
tamine jäljendamiseks?

Märkige, kas toodet peetakse finantsinstrumendiga jäljendatavaks (st on
maandatav, tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega). Valige üks järgmi
sest loetelust:
1 – Finantsinstrumendiga jäljendatav
2 – Finantsinstrumendiga mittejäljendatav
3 – Finantsinstrumendiga osaliselt jäljendatav

C0160

Homogeensete riskigrup
pide arv toodetes

Kui toote homogeensed riskigrupid on teiste toodetega ühised, märkige
toote selliste homogeensete riskigruppide arv, mis on teiste toodetega
ühised.

Teave homogeensete riskigruppide kohta

C0170

Homogeense riskigrupi
kood

Kindlustus-või edasikindlustusandja kasutatav sisemine direktiivi 2009/
138/EÜ artikli 80 kohase homogeense riskigrupi tunnuskood.
Tunnuskood peab olema järjepidev.

C0180

►M1 Parim hinnang ja
tehnilised eraldised
tervikuna ◄

►M1 Homogeense riskigrupi arvutatud parima hinnangu brutoväärtuse
summa ja tehnilised eraldised tervikuna ◄

C0190

Riskikapital

Delegeeritud määruses (EL) 2015/35 määratletud riskikapital.
Kahjukindlustuslepingutest tulenevate annuiteetide puhul tuleb sellesse
lahtrisse märkida null, välja arvatud juhul, kui annuiteedid on positiivse
riskiga.

C0200

Tagasiostuväärtus

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 185 lõike 3 punktis f osutatud tagasiostu
väärtus ilma maksudeta (kui see on asjakohane). See on lepingu varajase
lõpetamise korral (st enne tähtajalist makset või kindlustusjuhtumit, nt
surm) kindlustusvõtjale makstav summa ilma tasudeta ja kindlustuslepin
gutega seotud laenudeta. See ei hõlma valikuvõimalusteta lepinguid,
pidades silmas, et tagasiostuväärtus on valikuvõimalus.

C0210

Aastane garanteeritud
määr (garantii keskmise
kestuse puhul)

Kindlustusvõtjale lepingu ülejäänud kehtivusajal garanteeritud keskmine
määr. Esitatakse ainult juhul, kui lepinguga on ette nähtud garanteeritud
määr.
Ei kohaldata investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga
elukindlustuslepingute puhul.
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Teave toodete ja homogeensete riskigruppide kohta

C0220

Toote tunnuskood

Sama nagu lahtris C0010.
Kindlustus- või edasikindlustusandja kasutatav sisemine toote tunnuskood.
Kui kood on juba kasutusel või kui selle on määranud pädev asutus
järelevalve eesmärgil, kasutatakse seda koodi.
Tunnuskood peab olema järjepidev.
Kui toode vastab mitmele homogeensele riskigrupile, märkige need grupid
ridades, korrates toote tunnuskoodi.
Kui eri tooted vastavad ühele homogeensele riskigrupile, esitage iga toode
üks kord, märkides homogeense riskigrupi tunnuskoodi.

C0230

Homogeense riskigrupi
tunnuskood

Sama nagu lahtris C0170.
Kindlustus-või edasikindlustusandja kasutatav sisemine direktiivi 2009/
138/EÜ artikli 80 kohase homogeense riskigrupi tunnuskood.
Tunnuskood peab olema järjepidev.
Märkige homogeense riskigrupi tunnuskood iga toote puhul, mida
võetakse arvesse tehniliste eraldiste arvutamisel.

S.15.01 – Muutuvate annuiteetide garantiide kirjeldus
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat
teavet.
See vorm esitatakse üksnes seoses selliste kindlustusandjate otsekindlustustege
vusega, kellel on muutuvate annuiteetidega portfellid.
Muutuvad annuiteedid on investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisris
kiga elukindlustuslepingud koos investeeringugarantiidega, mis üheainsa kindlus
tusmakse või regulaarsete kindlustusmaksete eest võimaldavad kindlustusvõtjal
saada kasu investeerimisfondi osaku väärtuse suurenemisest, kuid olla samas
osaliselt või täielikult kaitstud osaku väärtuse vähenemise eest.
Kui muutuvate annuiteetidega kindlustuslepingud on jaotatud kahe kindlustu
sandja vahel (nt elukindlustusandja ja kahjukindlustusandja muutuvate annuitee
tidega garantiide puhul) esitab selle vormi garantiiga kindlustusandja. Iga toode
esitatakse ainult ühel real.

KIRJE

JUHISED

C0040

Toote tunnuskood

Kindlustus- või edasikindlustusandja kasutatav sisemine toote tunnuskood.
Kui kood on juba kasutusel või kui selle on määranud pädev asutus
järelevalve eesmärgil, kasutatakse seda koodi.

C0050

Toote nimi

Toote ärinimi (ettevõtjapõhine)

C0060

Toote kirjeldus

Toote üldine kvalitatiivne kirjeldus. Kui toote koodi on määranud pädev
asutus järelevalve eesmärgil, esitatakse kõnealuse koodiga seotud toote
liigi kirjeldus.

C0070

Garantii jõustumise
kuupäev

Märkige kindlustuskaitse jõustumise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp)
vormingus.
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C0080

Garantii lõppemise
kuupäev

Märkige kindlustuskaitse lõppemise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp)
vormingus.

C0090

Garantii liik

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – Surma korral saadav minimaalne garanteeritud hüvitis
2 – Minimaalne garanteeritud kogumishüvitis
3 – Minimaalne garanteeritud sissetulekuhüvitis
4 – Tühistamise korral saadav minimaalne garanteeritud hüvitis
9 – Muu

C0100

Garanteeritud tase

Märkige garanteeritud hüvitise tase protsentides (kümnendarvuna)

C0110

Garantii kirjeldus

Garantiide üldine kirjeldus.
See peab hõlmama vähemalt kapitali akumuleerimise mehhanisme (nt rollup, ratchet, step-up, reset), sagedust (aastasisene, aastane, x aasta järel),
garanteeritud tasemete arvutamise alust (nt tehtud kindlustusmaksed,
tehtud kindlustusmaksed ilma kuludeta ja/või tagasimakseteta ja/või juur
demakseteta, kapitali akumuleerimise mehhanismi kaudu suurendatud
kindlustusmaksed), garanteeritud ümberhindlustegurit ja muud üldteavet
selle kohta, kuidas garantii toimib.

S.15.02 – Muutuvate annuiteetide garantiide riskide maandamine
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat
teavet.
See vorm esitatakse üksnes seoses selliste kindlustusandjate otsekindlustustege
vusega, kellel on muutuvate annuiteetidega portfellid.
Muutuvad annuiteedid on investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisris
kiga elukindlustuslepingud koos investeeringugarantiidega, mis üheainsa kindlus
tusmakse või regulaarsete kindlustusmaksete eest võimaldavad kindlustusvõtjal
saada kasu investeerimisfondi osaku väärtuse suurenemisest, kuid olla samas
osaliselt või täielikult kaitstud osaku väärtuse vähenemise eest.
Kui muutuvate annuiteetidega kindlustuslepingud on jaotatud kahe kindlustu
sandja vahel (nt elukindlustusandja ja kahjukindlustusandja muutuvate annuitee
tidega garantiide puhul) esitab selle vormi garantiiga kindlustusandja. Iga toode
esitatakse ainult ühel real.

KIRJE

C0040

Toote tunnuskood

JUHISED

Kindlustus- või edasikindlustusandja kasutatav sisemine toote tunnuskood.
Kui kood on juba kasutusel või kui selle on määranud pädev asutus
järelevalve eesmärgil, kasutatakse seda koodi.
Tunnuskood kasutatakse järjepidevalt ja üksikute ettevõtjate aruandluse
puhul vastab see vormides S.14.01 (C0010) ja S.15.01 (C0020) esitatud
tunnuskoodile.

C0050

Toote nimi

Toote ärinimi (ettevõtjapõhine)
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C0060

Riskimaanduse liik

JUHISED

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – Riske ei ole maandatud
2 – Dünaamiline riskimaandus
3 – Staatiline riskimaandus
4 – Sihtotstarbeline riskimaandus
Dünaamilist riskimaandust tasakaalustatakse pidevalt. Staatilise riskimaan
duse puhul kasutatakse „standarditud” tuletisinstrumente, kuid seda ei
tasakaalustata pidevalt. Sihtotstarbelise riskimaanduse puhul kasutatakse
finantsinstrumente, mis on spetsiaalselt koostatud asjaomaste kohustistega
seotud riskide maandamiseks.

C0070

Deltariski maandamine

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – Deltarisk on maandatud
2 – Deltarisk ei ole maandatud
3 – Deltarisk on osaliselt maandatud
4 – Garantii ei ole deltariski suhtes tundlik.
Osalise maandamise puhul ei ole eesmärgiks kogu riski maandamine.
Variant „Garantii ei ole deltariski suhtes tundlik” tuleks valida juhul,
kui müüdud garantiid peetakse riskiteguritest sõltumatuks.

C0080

Rooriski maandamine

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – Roorisk on maandatud
2 – Roorisk ei ole maandatud
3 – Roorisk on osaliselt maandatud
4 – Garantii ei ole rooriski suhtes tundlik.
Osalise maandamise puhul ei ole eesmärgiks kogu riski maandamine.
Variant „Garantii ei ole rooriski suhtes tundlik” tuleks valida juhul, kui
müüdud garantiid peetakse riskiteguritest sõltumatuks.

C0090

Gammariski maandamine

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – Gammarisk on maandatud
2 – Gammarisk ei ole maandatud
3 – Gammarisk on osaliselt maandatud
4 – Garantii ei ole gammariski suhtes tundlik.
Osalise maandamise puhul ei ole eesmärgiks kogu riski maandamine.
Variant „Garantii ei ole gammariski suhtes tundlik” tuleks valida juhul,
kui müüdud garantiid peetakse riskiteguritest sõltumatuks.

C0100

Vegariski maandamine

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – Vegarisk on maandatud
2 – Vegarisk ei ole maandatud
3 – Vegarisk on osaliselt maandatud
4 – Garantii ei ole vegariski suhtes tundlik.
Osalise maandamise puhul ei ole eesmärgiks kogu riski maandamine.
Variant „Garantii ei ole vegariski suhtes tundlik” tuleks valida juhul,
kui müüdud garantiid peetakse riskiteguritest sõltumatuks.
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C0110

Valuutariski maandamine

JUHISED

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – Valuutarisk on maandatud
2 – Valuutarisk ei ole maandatud
3 – Valuutarisk on osaliselt maandatud
4 – Garantii ei ole valuutariski suhtes tundlik.
Osalise maandamise puhul ei ole eesmärgiks kogu riski maandamine.
Variant „Garantii ei ole valuutariski suhtes tundlik” tuleks valida juhul,
kui müüdud garantiid peetakse riskiteguritest sõltumatuks.

C0120

Muude riskide
maandamine

Kui on maandatud muud riskid, nimetage need.

C0130

Riskimaanduseta
majandustulem

„Majandustulem”, mis on tulenenud kindlustuslepingute garantiist aruan
deaasta jooksul juhul, kui riskimaandusstrateegiat ei ole, või mis oleks
riskimaandusstrateegia olemasolu korral tulenenud juhul, kui riskimaan
dusstrateegiat ei oleks kasutatud.
See võrdub järgmisega: kindlustusmaksed/garantiitasud miinus garantiiga
seotud kulud miinus garantiist tulenevad nõuded miinus garantii tehniliste
eraldiste variatsioon.

C0140

Riskimaandusega
majandustulem

„Majandustulem”, mis on tulenenud kindlustuslepingute garantiist aruan
deaasta jooksul, võttes arvesse riskimaandusstrateegia tulemit. Kui riski
maandus on portfellipõhine, nt juhul kui riskimaandusinstrumente ei saa
jaotada konkreetsetele toodetele, jaotab kindlustus- või edasikindlustu
sandja riskimaanduse mõju eri toodetele, võttes aluseks iga toote kaalu
riskimaanduseta majandustulemi puhul (C0110).

S.16.01. – Teave kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud
annuiteetide kohta
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute kindlustus- ja edasikindlus
tusandjate kohta esitatavat teavet.
See vorm esitatakse üksnes lahendi tulemusel annuiteetide kohta, mis tulenevad
kahjukindlustuslepingutest ja on seotud tervisekindlustuslepingutest tulenevate
kohustustega ja muude kindlustuslepingutest tulenevate kohustustega kui tervise
kindlustuslepingutest tulenevad kohustused.
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad andmed õnnetusjuhtumi aastate või
kindlustusaastate kaupa olenevalt sellest, kuidas riiklik järelevalveasutus nõuab.
Kui riiklik järelevalveasutus ei ole sellekohaseid nõudeid kindlaks määranud, siis
võib kindlustus- või edasikindlustusandja lähtuda õnnetusjuhtumi aastast või
kindlustusaastast vastavalt sellele, kuidas ta haldab oma äriliine, mis on määrat
letud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas, kuid ta peab seda tegema aastast
aastasse järjekindlalt.
See vorm esitatakse kahjukindlustuse iga delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 I
lisas määratletud äriliini kohta, millest annuiteet tuleneb, ja valuutade lõikes
arvestades järgmist.
i. Kui ühe kahjukindlustuse äriliini annuiteedinõuete eraldiste parim hinnang
(diskonteeritult) moodustab üle 3 % kõigi annuiteedinõuete eraldiste parima
hinnangu kogusummast, esitatakse lisaks äriliinide kogusummale jaotus
valuutade lõikes järgmiselt:
a) summad aruandlusvaluuta puhul;
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b) summad mis tahes valuuta puhul, mis moodustab üle 25 % selle kahju
kindlustuse äriliini annuiteedinõuete eraldiste parimast hinnangust (diskon
teeritult), või
c) summad mis tahes valuuta puhul, mis moodustab alla 25 % selle kahju
kindlustuse äriliini annuiteedinõuete eraldiste parimast hinnangust (diskon
teeritult), kuid üle 5 % kõigi annuiteedinõuete eraldiste parima hinnangu
kogusummast.

▼B
ii. Kui ühe kahjukindlustuse äriliini annuiteedinõuete eraldiste parim hinnang
(diskonteeritult) moodustab alla 3 % kõigi annuiteedinõuete eraldiste parima
hinnangu kogusummast, ei ole vaja esitada jaotust valuutade lõikes; esitada
tuleb üksnes äriliinide kogusumma.
iii. Teave esitatakse lepingute valuutas, kui ei ole ette nähtud teisiti.
See vorm on seotud kahjukindlustust käsitleva vormiga S.19.01. Ühe vormidel
S.16.01 ja S.19.01 esitatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud
kahjukindlustuse äriliini tehniliste eraldiste summa on selle äriliini nõuete parima
hinnangu kogusumma (vt ka vormi S.19.01 juhendid). Kas osa või kõik andmed
kohustuste kohta tuleb esitada S.19.01 asemel S.16.01-s, kui täidetud on järg
mised kaks tingimust:
i. osa või kogu kohustus on lahendi tulemusel annuiteet ja
ii. selle kohustuse parima hinnangu, mis on lahendi tulemusel annuiteet, saab
kindaks teha tervisekindlustuse meetoditega.
lahendi tulemusel annuiteet tähendab seda, et õigusmenetluse tulemusel maks
takse soodustatud isikule makseid annuiteedina.
Kui kohustus on lahendi tulemusel annuiteet ja osa sellest kohustusest on hiljem
täidetud ühekordse maksega, mis ei olnud algne annuiteetmakse, kajastatakse
kõnealune ühekordne summa maksena vormis S.16.01, st nõuete andmeid ei
tõsteta vormist S.16.01 ümber vormi S.19.01.

▼M1

__________

▼B
Aasta N on aruandeaasta.

Z0010

KIRJE

JUHISED

Seotud kahjukindlustuse
äriliin

Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliin.
Kohustise päritolu (ravikulud, sissetuleku kaotus, tööõnnetus ja kutse
haigus, mootorsõiduki valdaja vastutus jne). Kõik selles vormis esitatavad
andmed tulenevad seotud äriliinist.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ravikulukindlustus
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2 – sissetuleku kaotuse kindlustus
3 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus
4 – mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus
5 – maismaasõidukite kindlustus
6 – merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus
7 – tule- ja muu varakahju kindlustus
8 – üldine vastutuskindlustus
9 – krediidi- ja garantiikindlustus
10 – õigusabikulude kindlustus
11 – abistamisteenused
12 – muud finantskahjud
Z0020

Õnnetusjuhtumi aasta või
kindlustusaasta

Nimeta norm, mille alusel kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad
andmed nõuete arengu kohta.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – õnnetusjuhtumi aasta
2 – kindlustusaasta

Z0030

Valuuta

►M1 Märkige kohustuse arveldusvaluuta tähtkood ISO 4217 vormingus.
Kõik summad, mida ei esitata valuutade kaupa, esitatakse kindlustus- või
edasikindlustusandja aruandlusvaluutas. ◄
Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini kohta
andmete esitamisel esitatakse selles kirjes kogusumma.

Z0040

Valuuta konverteerimine

Märkige, kas valuutade kaupa esitatud teave on väljendatud algses
valuutas (vaikimisi) või aruandlusvaluutas (kui nii on ette nähtud). Valige
üks järgmisest loetelust:
1 – Algne valuuta
2 – Aruandlusvaluuta
Kohaldatakse ainult juhul, kui andmed esitatakse valuutade kaupa.

Teave aasta N kohta
C0010/R0010

Keskmine intressimäär

Keskmine intressimäär protsentides (kümnendarvuna) aasta N lõpu
seisuga.

C0010/R0020

Kohustuste keskmine
kestus

Kõigi kohustuste keskmine kestus aastates aasta N lõpu seisuga.

C0010/R0030

Soodustatud isikute
kaalutud keskmine vanus

Kaaluna kasutatakse annuiteedinõuete eraldiste parimat hinnangut aasta N
lõpu seisuga. Soodustatud isikute vanus on arvutatud kõigi kohustuste
kaalutud keskmise alusel.
Soodustatud isik on isik, kellele pärast nõuet, mis mõjutab kindlustatud
isikut ja millest sellist liiki makse tuleneb, maksed tehakse.
►M1 Teave peaks hõlmama edasikindlustust. ◄

Teave annuiteetide kohta
C0020/
R0040–R0190

Diskonteerimata annui
teedinõuete eraldised
aasta N alguse seisuga

Kahjukindlustuslepingutest tulenevatest kohustustest tulenevate annuitee
dinõuete parima hinnangu summa aasta N alguse seisuga.
►M2

__________ ◄
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R0040–R0190

Aasta N jooksul tehtud
diskonteerimata annui
teedinõuete eraldised

JUHISED

Kahjukindlustuslepingutest tulenevatest kohustustest tulenevate selliste
annuiteedinõuete eraldiste kogusumma, mis on tehtud aasta N jooksul,
st nende esmakordsel tegemisel (st mil esimest korda kasutati elukindlus
tusel põhinevaid eeldusi).
►M2 See on N aasta jooksul tehtud tehniliste eraldiste osa (netoliiku
mised uute reservide vahel N aasta jooksul/reservide kasutuselevõtt N
aasta jooksul). ◄

C0040/
R0040–R0190

Aasta N jooksul tehtud
annuiteetmaksed

Kahjukindlustuslepingutest tulenevatest kohustustest tulenevate selliste
annuiteetmaksete kogusumma, mis on tehtud kalendriaasta N jooksul.

C0050/
R0040–R0190

Diskonteerimata annui
teedinõuete eraldised
aasta N lõpu seisuga

Kahjukindlustuslepingutest tulenevatest kohustustest tulenevate annuitee
dinõuete eraldiste kogusumma aasta N lõpu seisuga.

C0060/
R0040–R0190

Annuiteetlepingutest
tulenevate kohustuste arv
aasta N lõpu seisuga

Annuiteetlepingutest tulenevate kohustuste arv.

C0070/
R0040–R0190

Annuiteedinõuete eral
diste parim hinnang aasta
N lõpu seisuga
(diskonteeritud)

Kahjukindlustuslepingutest tulenevatest kohustustest tulenevate annuitee
dinõuete parim hinnang kalendriaasta N lõpu seisuga.

C0080/
R0040–R0190

Diskonteerimata
arengutulem

►M1 Diskonteerimata arengutulem, arvutatuna diskonteerimata annuitee
dinõuete eraldistena aasta N alguse seisuga miinus aasta N jooksul tehtud
annuiteetmaksed ja miinus diskonteerimata annuiteedinõuete eraldised
aasta N lõpu seisuga. ◄

C0020–C0080/
R0200

Kokku

Diskonteerimata arengutulemi kogusumma kõigi õnnetusjuhtumi/kindlus
tusaastate puhul.

►M1 Teave peaks hõlmama edasikindlustust. ◄

S.17.01 – Kahjukindlustuse tehnilised eraldised
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe kvartaalset ja iga-aastast esitamist üksikute
üksuste, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja
kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad võivad tehniliste eraldiste arvutamisel kasu
tada delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 21 osutatud asjakohaseid lähen
datud väärtusi. Riskimarginaali arvutamiseks majandusaasta jooksul võib kohal
dada delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklit 59.
Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste äriliin: direktiivi 2009/138/EÜ
artiklis 80 osutatud ja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud
äriliinid, mis on seotud otsekindlustustegevusega/aktsepteeritud proportsionaalse
edasikindlustusega ja aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega.
Äriliinidesse jaotamisel võetakse arvesse lepingu aluseks olevaid riske (sisu),
mitte lepingu õiguslikku vormi (vorm).
Otsene tervisekindlustustegevus, mida ei teostata elukindlustusega sarnastel tehni
listel alustel, kajastatakse kahjukindlustuse äriliinide 1–3 all.
Aktsepteeritud proportsionaalset edasikindlustust kajastatakse koos otsekindlus
tustegevusega veergudes C0020–C0130.
Ridades R0010–R0280 esitatava teabe puhul tuleb arvesse võtta volatiilsusega
kohandamist, kattuvusega kohandamist ja asjakohase riskivaba intressikõvera
üleminekulist kohandamist, kui seda kohaldatakse, kuid arvesse ei võeta tehniliste
eraldiste üleminekulist mahaarvamist. Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaar
vamise summa tuleb eraldi esitada ridades R0290–R0310.
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Eraldatud vahendite
kogum / kattuvusega
kohandamise portfell /
kindlustus- või edasi
kindlustusandja
ülejäänud osa

Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi,
kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustus- või edasikindlustusandja
ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

Fondi/portfelli number

Eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli
tunnuskood. Selle määrab kindlustus- või edasikindlustusandja ning see
peab olema järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud vahen
dite kogumi / portfelli numbriga.

1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell
2 – kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

►M2

__________ ◄

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

C0020–C0170/
R0010

Tervikuna arvutatud
tehnilised eraldised

Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste summa delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevu
sega ja aktsepteeritud kindlustustegevusega.
See summa sisaldab selle kindlustustegevusega seotud edasikindlustusle
pingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavaid summasid.

C0180/R0010

C0020–C0130/
R0020

Tervikuna arvutatud
tehnilised eraldised –
kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku

Otsekindlustustegevusega ja aktsepteeritud kindlustustegevusega seotud
tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste kogusumma.

Tervikuna arvutatud
tehnilised eraldised –
otsekindlustustegevus

Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste summa delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevu
sega.

See summa sisaldab selle kindlustustegevusega seotud edasikindlustusle
pingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavaid summasid.

See summa sisaldab selle kindlustustegevusega seotud edasikindlustusle
pingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavaid summasid.

C0180/R0020

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku, tervikuna arvu
tatud tehnilised eraldised,
otsekindlustustegevus
kokku

Otsekindlustustegevusega seotud tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste
kogusumma.
See summa sisaldab selle kindlustustegevusega seotud edasikindlustusle
pingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavaid summasid.

C0020–C0130/
R0030

Tervikuna arvutatud
Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste summa delegeeritud määruse (EL)
tehnilised eraldised –
2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses aktsepteeritud proport
aktsepteeritud proportsio sionaalse edasikindlustustegevusega.
naalse edasikindlustus
See summa sisaldab selle kindlustustegevusega seotud edasikindlustusle
pingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavaid summasid.

C0180/R0030

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku, tervikuna arvu
tatud tehnilised eraldised,
aktsepteeritud proportsio
naalne edasikindlustus
kokku

Aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustusega seotud tervikuna arvu
tatud tehniliste eraldiste kogusumma.
See summa sisaldab selle kindlustustegevusega seotud edasikindlustusle
pingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavaid summasid.
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C0170/R0040
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Tervikuna arvutatud
tehnilised eraldised –
aktsepteeritud mittepro
portsionaalne
edasikindlustus

Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste summa delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses aktsepteeritud mitte
proportsionaalse edasikindlustustegevusega.

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku, tervikuna arvu
tatud tehnilised eraldised,
aktsepteeritud mittepro
portsionaalne edasikind
lustus kokku

Aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega seotud tervikuna
arvutatud tehniliste eraldiste kogusumma.

C0020–C0170/
R0050

Edasikindlustuslepingu
test, eriotstarbelistest
varakogumitest ja
piiratud edasikindlustu
sest sissenõutavad
summad kokku pärast
vastaspoole makseviivi
tusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohan
dust seoses tervikuna
arvutatud tehniliste
eraldistega

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitu
sest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses tervikuna arvu
tatud tehniliste eraldistega delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
määratletud iga äriliini kohta.

C0180/R0050

Edasikindlustuslepingu
test, eriotstarbelistest
varakogumitest ja
piiratud edasikindlustu
sest sissenõutavad
summad kokku pärast
vastaspoole makseviivi
tusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohan
dust seoses tervikuna
arvutatud tehniliste
eraldistega

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole
makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses
tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

C0180/R0040

See summa sisaldab selle kindlustustegevusega seotud edasikindlustusle
pingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavaid summasid.

See summa sisaldab selle kindlustustegevusega seotud edasikindlustusle
pingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavaid summasid.

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised – parim hinnang

C0020–C0170/
R0060

Kindlustusmaksete eral
diste parim hinnang,
bruto, kokku

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu summa koos edasikindlus
tuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustu
sest sissenõutavate summadega delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevusega ja aktsep
teeritud kindlustustegevusega.

C0180/R0060

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku, kindlustusmak
sete eraldiste parim
hinnang, bruto, kokku

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu kogusumma koos edasikind
lustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlus
tusest sissenõutavate summadega seoses otsekindlustustegevusega ja
aktsepteeritud kindlustustegevusega.

C0020 –
C0130/R0070

Kindlustusmaksete eraldiste
parim hinnang, bruto,
otsekindlustustegevus

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu summa koos edasikindlus
tuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustu
sest sissenõutavate summadega delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevusega.

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 636
▼B
KIRJE

JUHISED

C0180/R0070

Kahjukindlustuslepingu Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu kogusumma koos edasikind
test tulenevad kohustused lustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlus
tusest sissenõutavate summadega seoses otsekindlustustegevusega.
kokku, kindlustusmak
sete eraldiste parim
hinnang, bruto, otsekind
lustustegevus kokku

C0020 –
C0130/R0080

Kindlustusmaksete eral
diste parim hinnang,
bruto, aktsepteeritud
proportsionaalne
edasikindlustustegevus

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu summa koos edasikindlus
tuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustu
sest sissenõutavate summadega delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
määratletud iga äriliini kohta seoses aktsepteeritud proportsionaalse
edasikindlustustegevusega.

C0180/R0080

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku, kindlustusmak
sete eraldiste parim
hinnang, bruto, aktsep
teeritud proportsionaalne
edasikindlustustegevus
kokku

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu kogusumma koos edasikind
lustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlus
tusest sissenõutavate summadega seoses aktsepteeritud proportsionaalse
edasikindlustustegevusega.

C0140 –
C0170/R0090

Kindlustusmaksete eral
diste parim hinnang,
bruto, aktsepteeritud
mitteproportsionaalne
edasikindlustustegevus

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu summa koos edasikindlus
tuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustu
sest sissenõutavate summadega delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
määratletud iga äriliini kohta seoses aktsepteeritud mitteproportsionaalse
edasikindlustustegevusega.

C0180/R0090

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku, kindlustusmak
sete eraldiste parim
hinnang, bruto, aktsep
teeritud mitteproportsio
naalne edasikindlustuste
gevus kokku

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu kogusumma koos edasikind
lustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlus
tusest sissenõutavate summadega seoses aktsepteeritud mitteproportsio
naalse edasikindlustustegevusega.

C0020–C0170/
R0100

Kindlustusmaksete eral
diste parim hinnang,
edasikindlustuslepingu
test, eriotstarbelistest
varakogumitest ja
piiratud edasikindlustu
sest sissenõutavad
summad kokku enne
vastaspoole makseviivi
tusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohan
dust – otsekindlustuste
gevus ja aktsepteeritud
edasikindlustustegevus

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makse
viivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses kindlus
tusmaksete tehniliste eraldiste parima hinnanguga delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

C0180/R0100

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku, kindlustusmak
sete eraldiste parim
hinnang, edasikindlustus
lepingutest, eriotstarbe
listest varakogumitest ja
piiratud edasikindlustu
sest sissenõutavad
summad kokku enne
vastaspoole makseviivi
tusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat
kohandust

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makse
viivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust, seoses kind
lustusmaksete eraldiste parima hinnanguga.

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 637
▼B
KIRJE

JUHISED

Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest) sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tule
nevat kohandust seoses tehniliste eraldiste parima hinnanguga delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otse
kindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

C0020 –
C0170/R0110

Kindlustusmaksete eral
diste parim hinnang,
edasikindlustuslepingu
test (v.a eriotstarbelistest
varakogumitest ja
piiratud edasikindlustu
sest) sissenõutavad
summad enne oodatavast
kahjust tulenevat kohan
dust – otsekindlustuste
gevus ja aktsepteeritud
edasikindlustustegevus

C0180/R0110

Kahjukindlustuslepingu Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud
test tulenevad kohustused edasikindlustusest) sissenõutavad summad kokku enne oodatavast kahjust
kokku, kindlustusmak
tulenevat kohandust seoses kindlustusmaksete eraldiste parima hinnanguga.
sete eraldiste parim
hinnang, edasikindlustus
lepingutest (v.a eriotstar
belistest varakogumitest
ja piiratud edasikindlus
tusest) sissenõutavad
summad enne oodatavast
kahjust tulenevat
kohandust

C0020 –
C0170/R0120

Kindlustusmaksete eral
diste parim hinnang,
eriotstarbelistest varako
gumitest sissenõutavad
summad enne oodatavast
kahjust tulenevat kohan
dust – otsekindlustuste
gevus ja aktsepteeritud
edasikindlustustegevus

Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne oodatavast
kahjust tulenevat kohandust seoses tehniliste eraldiste parima hinnanguga
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta
seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

C0180/R0120

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku, kindlustusmak
sete eraldiste parim
hinnang, eriotstarbelistest
varakogumitest sissenõu
tavad summad enne
oodatavast kahjust tule
nevat kohandust

Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad kokku enne ooda
tavast kahjust tulenevat kohandust seoses kindlustusmaksete eraldiste
parima hinnanguga.

C0020–C0170/
R0130

Kindlustusmaksete eral
diste parim hinnang,
piiratud edasikindlustu
sest sissenõutavad
summad enne oodatavast
kahjust tulenevat kohan
dust – otsekindlustuste
gevus ja aktsepteeritud
edasikindlustustegevus

Piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust
tulenevat kohandust seoses tehniliste eraldiste parima hinnanguga delegee
ritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses
otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

C0180/R0130

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku, kindlustusmak
sete eraldiste parim
hinnang, piiratud edasi
kindlustusest sissenõu
tavad summad enne
oodatavast kahjust tule
nevat kohandust

Piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne oodatavast
kahjust tulenevat kohandust seoses kindlustusmaksete eraldiste parima
hinnanguga.
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C0020–C0170/
R0140

Kindlustusmaksete eral
diste parim hinnang,
edasikindlustuslepingu
test, eriotstarbelistest
varakogumitest ja
piiratud edasikindlustu
sest sissenõutavad
summad kokku pärast
vastaspoole makseviivi
tusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohan
dust – otsekindlustuste
gevus ja aktsepteeritud
edasikindlustustegevus

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitu
sest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otse
kindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

C0180/R0140

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku, kindlustusmak
sete eraldiste parim
hinnang, edasikindlustus
lepingutest, eriotstarbe
listest varakogumitest ja
piiratud edasikindlustu
sest sissenõutavad
summad kokku pärast
vastaspoole makseviivi
tusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat
kohandust

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole
makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses
kindlustusmaksete eraldiste parima hinnanguga.

C0020–C0170/
R0150

Kindlustusmaksete eral
diste parima hinnangu
netoväärtus – otsekind
lustustegevus ja aktsep
teeritud
edasikindlustustegevus

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netoväärtuse summa dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

C0180/R0150

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku, kindlustusmak
sete eraldiste parima
hinnangu netoväärtus

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netoväärtuse kogusumma.

C0020–C0170/
R0160

Nõuete eraldiste parim
hinnang, bruto, kokku

Nõuete eraldiste parima hinnangu summa koos edasikindlustuslepingutest,
eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõuta
vate summadega delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud
iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevusega ja aktsepteeritud
kindlustustegevusega.

C0180/R0160

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku, nõuete eraldiste
parim hinnang, bruto,
kokku

Nõuete eraldiste parima hinnangu kogusumma koos edasikindlustuslepin
gutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sisse
nõutavate summadega.

C0020–C0130/
R0170

Nõuete eraldiste parim
hinnang, bruto,
otsekindlustustegevus

Nõuete eraldiste parima hinnangu summa koos edasikindlustuslepingutest,
eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõuta
vate summadega delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud
iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevusega.

C0180/R0170

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku, nõuete eraldiste
parim hinnang, bruto,
otsekindlustustegevus
kokku

Nõuete eraldiste parima hinnangu kogusumma koos edasikindlustuslepin
gutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sisse
nõutavate summadega seoses otsekindlustustegevusega.
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Nõuete eraldiste parima hinnangu summa koos edasikindlustuslepingutest, eriots
tarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavate summa
dega delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta
seoses aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustustegevusega.

C0020–C0130/
R0180

Nõuete eraldiste parim
hinnang, bruto, aktsep
teeritud proportsionaalne
edasikindlustustegevus

C0180/R0180

Kahjukindlustuslepingu Nõuete eraldiste parima hinnangu kogusumma koos edasikindlustuslepingutest,
test tulenevad kohustused eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavate
summadega seoses aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustustegevusega.
kokku, nõuete eraldiste
parim hinnang, bruto,
aktsepteeritud proportsio
naalne edasikindlustuste
gevus kokku

C0140 –
C0170/R0190

Nõuete eraldiste parim
hinnang, bruto, aktsep
teeritud mitteproportsio
naalne
edasikindlustustegevus

Nõuete eraldiste parima hinnangu summa koos edasikindlustuslepingutest, eriots
tarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavate summa
dega delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta
seoses aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustustegevusega.

C0180/R0190

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku, nõuete eraldiste
parim hinnang, bruto –
aktsepteeritud mittepro
portsionaalne
edasikindlustustegevus

Nõuete eraldiste parima hinnangu kogusumma koos edasikindlustuslepin
gutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sisse
nõutavate summadega.

C0020 –
C0170/R0200

Nõuete eraldiste parim
hinnang, edasikindlustus
lepingutest, eriotstarbe
listest varakogumitest ja
piiratud edasikindlustu
sest sissenõutavad
summad kokku enne
vastaspoole makseviivi
tusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat
kohandust

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makse
viivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses nõuete
eraldiste parima hinnanguga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktseptee
ritud edasikindlustustegevusega.

C0180/R0200

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku, nõuete eraldiste
parim hinnang, edasi
kindlustuslepingutest,
eriotstarbelistest varako
gumitest ja piiratud
edasikindlustusest sisse
nõutavad summad kokku
enne vastaspoole makse
viivitusest tingitud ooda
tavast kahjust tulenevat
kohandust

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne vastaspoole makse
viivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust, seoses nõuete
eraldiste parima hinnanguga.
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C0020 –
C0170/R0210

Nõuete eraldiste parim
hinnang, edasikindlustus
lepingutest (v.a eriotstar
belistest varakogumitest
ja piiratud edasikindlus
tusest) sissenõutavad
summad enne oodatavast
kahjust tulenevat kohan
dust – otsekindlustuste
gevus ja aktsepteeritud
edasikindlustustegevus

Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest) sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust tule
nevat kohandust seoses nõuete eraldiste parima hinnanguga delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otse
kindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

C0180/R0210

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku, nõuete eraldiste
parim hinnang, edasi
kindlustuslepingutest (v.a
eriotstarbelistest varako
gumitest ja piiratud
edasikindlustusest) sisse
nõutavad summad kokku
enne oodatavast kahjust
tulenevat kohandust –
otsekindlustustegevus ja
aktsepteeritud
edasikindlustustegevus

Edasikindlustuslepingutest (v.a eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest) sissenõutavad summad kokku enne oodatavast kahjust
tulenevat kohandust seoses nõuete eraldiste parima hinnanguga.

C0020 –
C0170/R0220

Nõuete eraldiste parim
hinnang, eriotstarbelistest
varakogumitest sissenõu
tavad summad enne
oodatavast kahjust tule
nevat kohandust – otse
kindlustustegevus ja
aktsepteeritud
edasikindlustustegevus

Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad enne oodatavast
kahjust tulenevat kohandust seoses nõuete eraldiste parima hinnanguga
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta
seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

C0180/R0220

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku, nõuete eraldiste
parim hinnang, eriotstar
belistest varakogumitest
sissenõutavad summad
enne oodatavast kahjust
tulenevat kohandust

Eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad kokku enne ooda
tavast kahjust tulenevat kohandust seoses nõuete eraldiste parima
hinnanguga.

C0020 –
C0170/R0230

Nõuete eraldiste parim
hinnang, piiratud edasi
kindlustusest sissenõu
tavad summad enne
oodatavast kahjust tule
nevat kohandust – otse
kindlustustegevus ja
aktsepteeritud
edasikindlustustegevus

Piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad enne oodatavast kahjust
tulenevat kohandust seoses nõuete eraldiste parima hinnanguga delegee
ritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses
otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

C0180/R0230

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku, nõuete eraldiste
parim hinnang, piiratud
edasikindlustusest sisse
nõutavad summad enne
oodatavast kahjust tule
nevat kohandust

Piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku enne oodatavast
kahjust tulenevat kohandust seoses nõuete eraldiste parima hinnanguga.
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C0020 –
C0170/R0240

Nõuete eraldiste parim
hinnang, edasikindlustus
lepingutest, eriotstarbe
listest varakogumitest ja
piiratud edasikindlustu
sest sissenõutavad
summad kokku pärast
vastaspoole makseviivi
tusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohan
dust – otsekindlustuste
gevus ja aktsepteeritud
edasikindlustustegevus

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitu
sest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otse
kindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

C0180/R0240

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku, nõuete eraldiste
parim hinnang, edasi
kindlustuslepingutest,
eriotstarbelistest varako
gumitest ja piiratud
edasikindlustusest sisse
nõutav summa pärast
vastaspoole makseviivi
tusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat
kohandust

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole
makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust, seoses
nõuete eraldiste parima hinnanguga.

C0020–C0170/
R0250

Nõuete eraldiste parima
hinnangu netoväärtus –
otsekindlustustegevus ja
aktsepteeritud
edasikindlustustegevus

Nõuete eraldiste parima hinnangu netoväärtuse summa delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otse
kindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

C0180/R0250

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku, nõuete eraldiste
parima hinnangu
netoväärtus

Nõuete eraldiste parima hinnangu netoväärtuse kogusumma.

C0020 –
C0170/R0260

Parim hinnang kokku,
bruto – otsekindlustuste
gevus ja aktsepteeritud
edasikindlustustegevus

Parima hinnangu brutoväärtuse kogusumma delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse
ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

C0180/R0260

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku, parim hinnang
kokku, bruto

Parima hinnangu brutoväärtuse kogusumma (kindlustusmaksete eraldiste
ja nõuete eraldiste summa).

C0020–C0170/
R0270

Parim hinnang kokku,
neto – otsekindlustuste
gevus ja aktsepteeritud
edasikindlustustegevus

Parima hinnangu netoväärtuse kogusumma delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse
ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

C0180/R0270

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku, parim hinnang
kokku, neto

Parima hinnangu netoväärtuse kogusumma (kindlustusmaksete eraldiste ja
nõuete eraldiste summa).
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C0020–C0170/
R0280

Parima hinnangu ja
riskimarginaali summana
arvutatud tehnilised eral
dised – riskimarginaal

Riskimarginaali summa vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77 lõikele
3. Riskimarginaal arvutatakse otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud
edasikindlustustegevusega seotud kindlustuslepingutest ning nendega
seotud edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste koguportfelli
kohta ja jaotatakse seejärel delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
määratletud üksikute äriliinide vahel.

C0180/R0280

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku, riskimarginaal
kokku

Riskimarginaali kogusumma vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77
lõikele 3.

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa
C0020–C0170/
R0290

C0180/R0290

C0020 –
C0170/R0300

C0180/R0300

C0020 –
C0170/R0310

C0180/R0310

Tehniliste eraldiste
üleminekulise mahaarva
mise summa – tervikuna
arvutatud tehnilised
eraldised

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa, mis on jaotatud
tervikuna arvutatud tehnilistele eraldistele, delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

Tehniliste eraldiste
üleminekulise mahaarva
mise summa – tervikuna
arvutatud tehnilised
eraldised

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise kogusumma, mis on
jaotatud tervikuna arvutatud tehnilistele eraldistele, delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

Tehniliste eraldiste
üleminekulise mahaarva
mise summa – parim
hinnang

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa, mis on jaotatud
parimale hinnangule, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määrat
letud iga äriliini kohta.

Tehniliste eraldiste
üleminekulise mahaarva
mise summa – parim
hinnang

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise kogusumma, mis on
jaotatud parimale hinnangule, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
määratletud iga äriliini kohta.

Tehniliste eraldiste
üleminekulise mahaarva
mise summa –
riskimarginaal

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa, mis on jaotatud
riskimarginaalile, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud
iga äriliini kohta.

Tehniliste eraldiste
üleminekulise mahaarva
mise summa –
riskimarginaal

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise kogusumma, mis on
jaotatud riskimarginaalile, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
määratletud iga äriliini kohta.

►M1 Kui see väärtus vähendab tehnilisi eraldisi, kajastatakse see nega
tiivse väärtusena. ◄

►M1 Kui see väärtus vähendab tehnilisi eraldisi, kajastatakse see nega
tiivse väärtusena. ◄

►M1 Kui see väärtus vähendab tehnilisi eraldisi, kajastatakse see nega
tiivse väärtusena. ◄

►M1 Kui see väärtus vähendab tehnilisi eraldisi, kajastatakse see nega
tiivse väärtusena. ◄

►M1 Kui see väärtus vähendab tehnilisi eraldisi, kajastatakse see nega
tiivse väärtusena. ◄

►M1 Kui see väärtus vähendab tehnilisi eraldisi, kajastatakse see nega
tiivse väärtusena. ◄

Tehnilised eraldised – kokku
C0020 –
C0170/R0320

Tehnilised eraldised,
kokku – otsekindlustus
tegevus ja aktsepteeritud
edasikindlustustegevus

Bruto tehniliste eraldiste kogusumma delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I
lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsep
teeritud edasikindlustustegevusega, sh tervikuna arvutatud tehnilised eral
dised, pärast tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist.
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C0180/R0320

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku, tehnilised eral
dised – kokku

Otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse bruto
tehniliste eraldiste kogusumma, sh tervikuna arvutatud tehnilised eraldised,
pärast tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist.

C0020–C0170/
R0330

Tehnilised eraldised,
kokku – edasikindlustus
lepingutest, eriotstarbe
listest varakogumitest ja
piiratud edasikindlustu
sest sissenõutavad
summad kokku pärast
vastaspoole makseviivi
tusest tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohan
dust – otsekindlustuste
gevus ja aktsepteeritud
edasikindlustustegevus

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole
makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust delegee
ritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta seoses
otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

C0180/R0330

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku, edasikindlustusle
pingutest, eriotstarbelis
test varakogumitest ja
piiratud edasikindlustu
sest sissenõutavad
summad pärast vastas
poole makseviivitusest
tingitud oodatavast
kahjust tulenevat kohan
dust – otsekindlustuste
gevus ja aktsepteeritud
edasikindlustustegevus

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole
makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses
otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

C0020 –
C0170/R0340

Tehnilised eraldised,
kokku – tehnilised eral
dised miinus edasikind
lustuslepingutest, eriots
tarbelistest varakogumi
test ja piiratud edasi
kindlustusest sissenõu
tavad summad – otse
kindlustustegevus ja
aktsepteeritud
edasikindlustustegevus

Neto tehniliste eraldiste kogusumma delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I
lisas määratletud iga äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsep
teeritud edasikindlustustegevusega, sh tervikuna arvutatud tehnilised eral
dised, pärast tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist.

C0180/R0340

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku, tehnilised eral
dised miinus edasikind
lustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varako
gumitest sissenõutavad
summad – otsekindlus
tustegevus ja aktseptee
ritud
edasikindlustustegevus

Otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse neto
tehniliste eraldiste kogusumma, sh tervikuna arvutatud tehnilised eraldised,
pärast tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist.

Äriliinid: täiendav jaotamine (homogeensed riskigrupid)
C0020 –
C0170/R0350

Äriliin, täiendav jaota
mine (homogeensetesse
riskigruppidesse) – kind
lustusmaksete eraldised –
homogeensete riskigrup
pide koguarv

Teave homogeensete riskigruppide arvu kohta, kui kindlustus- või edasi
kindlustusandja on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud
äriliini täiendavalt jaotanud homogeenseteks riskigruppideks vastavalt
lepingu aluseks olevatel riskide olemusele, iga jaotatud äriliini puhul
seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud proportsionaalse edasikind
lustuse ja aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega ning
seoses kindlustusmaksete eraldistega.
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C0020 –
C0170/R0360

Äriliin, täiendav jaota
mine (homogeensetesse
riskigruppidesse) –
nõuete eraldised –
homogeensete riskigrup
pide koguarv

Teave homogeensete riskigruppide arvu kohta, kui kindlustus- või edasi
kindlustusandja on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud
äriliini täiendavalt jaotanud homogeenseteks riskigruppideks vastavalt
lepingu aluseks olevate riskide olemusele, iga jaotatud äriliini puhul seoses
otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustuse
ja aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega ning seoses
nõuete eraldistega.

C0020 –
C0170/R0370

Kindlustusmaksete eral
diste parim hinnang,
väljaminev rahavoog,
tuleviku hüvitised ja
nõuded

Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini
kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud proportsionaalse
edasikindlustuse ja aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega
tuleviku hüvitiste ja nõuete sellise rahavoo summa jaotus, mida kasuta
takse kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu brutoväärtuse kindlaks
määramiseks, st tõenäosusega kaalutud keskmine tuleviku väljaminev
rahavoog, diskonteerituna, et võtta arvesse raha ajaväärtust (tulevase
rahavoo oodatav nüüdisväärtus). Kui rahavoogude prognoosimiseks kasu
tatakse stohhastilist metoodikat, tuleb esitada keskmine stsenaarium.

C0180/R0370

Kindlustusmaksete eral
diste parim hinnang,
väljaminev rahavoog,
tuleviku hüvitised ja
nõuded –kokku

Tuleviku hüvitiste ja nõuete rahavoo kogusumma, mida kasutatakse kindlus
tusmaksete eraldiste parima hinnangu brutoväärtuse kindlaksmääramiseks.

C0020 –
C0170/R0380

Kindlustusmaksete eral
diste parim hinnang,
väljaminev rahavoog,
tuleviku kulud ja muu
väljaminev rahavoog

Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini
kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud proportsionaalse
edasikindlustuse ja aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega
tuleviku kulude ja muu sellise väljamineva rahavoo summa jaotus, mida
kasutatakse kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu brutoväärtuse
kindlaksmääramiseks, st tõenäosusega kaalutud keskmine tuleviku välja
minev rahavoog, diskonteerituna, et võtta arvesse raha ajaväärtust (tule
vase rahavoo oodatav nüüdisväärtus). Kui rahavoogude prognoosimiseks
kasutatakse stohhastilist metoodikat, tuleb esitada keskmine stsenaarium.

C0180/R0380

Kindlustusmaksete eral
diste parim hinnang,
väljaminev rahavoog,
tuleviku kulud ja muu
väljaminev rahavoog
–kokku

Tuleviku kulude ja muu väljamineva rahavoo kogusumma, mida kasuta
takse kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu brutoväärtuse
kindlaksmääramiseks.

C0020 –
C0170/R0390

Kindlustusmaksete eral
diste parim hinnang,
sissetulev rahavoog,
tuleviku
kindlustusmaksed

Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini
kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud proportsionaalse
edasikindlustuse ja aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega
tuleviku kindlustusmaksete sellise rahavoo summa jaotus, mida kasuta
takse kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu brutoväärtuse kindlaks
määramiseks, st tõenäosusega kaalutud keskmine tuleviku sissetulev raha
voog, diskonteerituna, et võtta arvesse raha ajaväärtust (tulevase rahavoo
oodatav nüüdisväärtus). Kui rahavoogude prognoosimiseks kasutatakse
stohhastilist metoodikat, tuleb esitada keskmine stsenaarium.

C0180/R0390

Kindlustusmaksete eral
diste parim hinnang,
sissetulev rahavoog,
tuleviku kindlustus
maksed –kokku

Tuleviku kindlustusmaksete kogusumma, mida kasutatakse kindlustusmak
sete eraldiste parima hinnangu brutoväärtuse kindlaksmääramiseks.

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 645
▼B
KIRJE

JUHISED

C0020 –
C0170/R0400

Kindlustusmaksete eral
diste parim hinnang,
sissetulev rahavoog, muu
sissetulev rahavoog (sh
jääkvarast ja regressist
sissenõutavad summad)

Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini
kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud proportsionaalse
edasikindlustuse ja aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega
muu sellise sissetuleva rahavoo (sh jääkvarast ja regressist sissenõutavad
summad) summa jaotus, mida kasutatakse kindlustusmaksete eraldiste
parima hinnangu brutoväärtuse kindlaksmääramiseks, st tõenäosusega
kaalutud keskmine tuleviku sissetulev rahavoog, diskonteerituna, et võtta
arvesse raha ajaväärtust (tulevase rahavoo oodatav nüüdisväärtus). Kui
rahavoogude prognoosimiseks kasutatakse stohhastilist metoodikat, tuleb
esitada keskmine stsenaarium.

C0180/R0400

Kindlustusmaksete eral
diste parim hinnang,
sissetulev rahavoog, muu
sissetulev rahavoog (sh
jääkvarast ja regressist
sissenõutavad summad) –
kokku

Muu sissetuleva rahavoo (sh jääkvarast ja regressist sissenõutavad
summad) kogusumma, mida kasutatakse kindlustusmaksete eraldiste
parima hinnangu brutoväärtuse kindlaksmääramiseks.

C0020 –
C0170/R0410

Nõuete eraldiste parim
hinnang, väljaminev
rahavoog, tuleviku hüvi
tised ja nõuded

Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini
kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud proportsionaalse
edasikindlustuse ja aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega
tuleviku hüvitiste ja nõuete sellise rahavoo summa jaotus, mida kasuta
takse nõuete eraldiste parima hinnangu brutoväärtuse kindlaksmäära
miseks, st tõenäosusega kaalutud keskmine tuleviku väljaminev rahavoog,
diskonteerituna, et võtta arvesse raha ajaväärtust (tulevase rahavoo
oodatav nüüdisväärtus). Kui rahavoogude prognoosimiseks kasutatakse
stohhastilist metoodikat, tuleb esitada keskmine stsenaarium.

C0180/R0410

Nõuete eraldiste parim
hinnang, väljaminev
rahavoog, tuleviku hüvi
tised ja nõuded –kokku

Nõuete eraldiste, väljamineva rahavoo, tuleviku hüvitiste ja nõuete kogu
summa, mida kasutatakse nõuete eraldiste parima hinnangu brutoväärtuse
kindlaksmääramiseks.

C0020 –
C0170/R0420

Nõuete eraldiste parim
hinnang, väljaminev
rahavoog, tuleviku kulud
ja muu väljaminev
rahavoog

Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini
kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud proportsionaalse
edasikindlustuse ja aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega
tuleviku kulude ja muu sellise väljamineva rahavoo summa jaotus, mida
kasutatakse nõuete eraldiste parima hinnangu brutoväärtuse kindlaksmää
ramiseks, st tõenäosusega kaalutud keskmine tuleviku väljaminev raha
voog, diskonteerituna, et võtta arvesse raha ajaväärtust (tulevase rahavoo
oodatav nüüdisväärtus). Kui rahavoogude prognoosimiseks kasutatakse
stohhastilist metoodikat, tuleb esitada keskmine stsenaarium.

C0180/R0420

Nõuete eraldiste parim
hinnang, väljaminev
rahavoog, tuleviku kulud
ja muu väljaminev raha
voog – kokku

Nõuete eraldiste, väljamineva rahavoo, tuleviku kulude ja muu väljami
neva rahavoo kogusumma, mida kasutatakse nõuete eraldiste parima
hinnangu brutoväärtuse kindlaksmääramiseks.
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C0020 –
C0170/R0430

Nõuete eraldiste parim
hinnang, sissetulev raha
voog, tuleviku
kindlustusmaksed

Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini
kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud proportsionaalse
edasikindlustuse ja aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega
tuleviku kindlustusmaksete sellise rahavoo summa jaotus, mida kasuta
takse nõuete eraldiste parima hinnangu brutoväärtuse kindlaksmäära
miseks, st tõenäosusega kaalutud keskmine tuleviku sissetulev rahavoog,
diskonteerituna, et võtta arvesse raha ajaväärtust (tulevase rahavoo
oodatav nüüdisväärtus). Kui rahavoogude prognoosimiseks kasutatakse
stohhastilist metoodikat, tuleb esitada keskmine stsenaarium.

C0180/R0430

Nõuete eraldiste parim
hinnang, sissetulev raha
voog, tuleviku kindlus
tusmaksed – kokku

Nõuete eraldiste, sissetuleva rahavoo, tuleviku kindlustusmaksete kogu
summa, mida kasutatakse nõuete eraldiste parima hinnangu brutoväärtuse
kindlaksmääramiseks.

C0020 –
C0170/R0440

Nõuete eraldiste parim
hinnang, sissetulev raha
voog, muu sissetulev
rahavoog (sh jääkvarast
ja regressist sissenõu
tavad summad)

Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini
kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud proportsionaalse
edasikindlustuse ja aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega
muu sellise sissetuleva rahavoo (sh jääkvarast ja regressist sissenõutavad
summad) summa jaotus, mida kasutatakse nõuete eraldiste parima
hinnangu brutoväärtuse kindlaksmääramiseks, st tõenäosusega kaalutud
keskmine tuleviku sissetulev rahavoog, diskonteerituna, et võtta arvesse
raha ajaväärtust (tulevase rahavoo oodatav nüüdisväärtus). Kui rahavoo
gude prognoosimiseks kasutatakse stohhastilist metoodikat, tuleb esitada
keskmine stsenaarium.

C0180/R0440

Nõuete eraldiste parim
hinnang, sissetulev raha
voog, muu sissetulev
rahavoog (sh jääkvarast
ja regressist sissenõu
tavad summad) – kokku

Nõuete eraldiste, sissetuleva rahavoo ja muu sissetuleva rahavoo (sh jääkvarast
ja regressist sissenõutavad summad) kogusumma, mida kasutatakse nõuete
eraldiste parima hinnangu brutoväärtuse kindlaksmääramiseks.

C0020 –
C0170/R0450

Lihtsustatud meetodite ja
tehnikate kasutamine
tehniliste eraldiste arvu
tamiseks – sellise parima
hinnangu brutoväärtuse
protsent, mille arvuta
misel on kasutatud
lähendatud väärtusi

Märkige iga äriliini kohta kogu parima hinnangu brutoväärtusesse (R0260)
kuuluva sellise parima hinnangu brutoväärtuse protsent, mille arvutamisel
on kasutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 21 osutatud
lähendatud väärtusi.

C0180/R0450

Lihtsustatud meetodite ja
tehnikate kasutamine
tehniliste eraldiste arvu
tamiseks – sellise parima
hinnangu brutoväärtuse
protsent, mille arvuta
misel on kasutatud
lähendatud väärtusi
–kokku

Märkige iga äriliini kohta kogu parima hinnangu brutoväärtusesse (R0260)
kuuluva sellise parima hinnangu brutoväärtuse protsent, mille arvutamisel
on kasutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 21 osutatud
lähendatud väärtusi, seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud
proportsionaalse edasikindlustuse ja aktsepteeritud mitteproportsionaalse
edasikindlustusega.

C0020 –
C0170/R0460

Parim hinnang, mille
suhtes kohaldatakse
intressikõvera ülemine
kulist kohandamist

Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini
kohta reas R0260 esitatud sellise parima hinnangu summa, mille suhtes
kohaldatakse asjakohast intressikõvera üleminekulist kohandamist.
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C0180/R0460

Parim hinnang, mille
suhtes kohaldatakse
intressikõvera ülemine
kulist kohandamist –
kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku

Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini
kohta reas R0260 esitatud sellise parima hinnangu kogusumma, mille
suhtes kohaldatakse asjakohast intressikõvera üleminekulist kohandamist.

C0020 –
C0170/R0470

Tehnilised eraldised ilma
intressikõvera ülemine
kulise kohandamiseta

Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini
__________ ◄ ilma
puhul selliste tehniliste eraldiste summa ►M2
asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta.
Kui parima hinnangu suhtes kohaldati ka volatiilsusega kohandamist,
kajastab selles kirjes esitatud summa väärtust ilma asjaomase riskivaba
intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos volatiilsust arvestava
kohandusega.

C0180/R0470

Tehnilised eraldised ilma
intressikõvera ülemine
kulise kohandamiseta –
kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused
kokku

Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini
__________ ◄
puhul selliste tehniliste eraldiste kogusumma ►M2
ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta.

C0020 –
C0170/R0480

Parim hinnang, mille
suhtes kohaldatakse
volatiilsusega
kohandamist

Märkige iga äriliini kohta reas R0260 esitatud sellise parima hinnangu
summa, mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist.

C0180/R0480

Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini
Parim hinnang, mille
suhtes kohaldatakse
kohta reas R0260 esitatud sellise parima hinnangu kogusumma, mille
volatiilsusega kohanda
suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist.
mist – kahjukindlustusle
pingutest tulenevad
kohustused kokku

C0020 –
C0170/R0490

Tehnilised eraldised ilma
volatiilsust arvestava
kohanduseta ja ilma
muude üleminekumeet
metest tingitud
kohandusteta

Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini
kohta tehniliste eraldiste summa ilma volatiilsust arvestava kohanduseta.

Tehnilised eraldised ilma
volatiilsust arvestava
kohanduseta ja ilma
muude üleminekumeet
metest tingitud kohan
dusteta – kahjukindlus
tuslepingutest tulenevad
kohustused kokku

Märkige delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini
kohta tehniliste eraldiste kogusumma ilma volatiilsust arvestava kohandu
seta.

C0180/R0490

Kui parima hinnangu suhtes kohaldati ka volatiilsusega kohandamist,
kajastab selles kirjes esitatud summa väärtust ilma asjaomase riskivaba
intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos volatiilsust arvestava
kohandusega.

Kui sama parima hinnangu suhtes kohaldati ka tehniliste eraldiste ülemi
nekulist mahaarvamist või asjakohase riskivaba intressikõvera ülemineku
list kohandamist, kajastab selles kirjes esitatud summa väärtust ilma asja
omase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta ja ilma volatiil
sust arvestava kohanduseta.

Kui sama parima hinnangu suhtes kohaldati ka tehniliste eraldiste ülemi
nekulist mahaarvamist või asjakohase riskivaba intressikõvera ülemineku
list kohandamist, kajastab selles kirjes esitatud summa väärtust ilma asja
omase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta ja ilma volatiil
sust arvestava kohanduseta.
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▼M2
Selles osas käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet. vormi
ei tule esitada, kui allpool kirjeldatud andmete riikide kaupa esitamise künnised
ei ole kohaldatavad, st kui päritoluriik moodustab 100 % tervikuna arvutatud
tehniliste eraldiste ja parima hinnangu brutoväärtuse summast. Kui see summa
on suurem kui 90 %, kuid väiksem kui 100 %, täidetakse ainult read R0010,
R0020 ja R0030.

▼B
otsene tervisekindlustustegevus, mida ei teostata elukindlustusega sarnastel tehni
listel alustel, kajastatakse kahjukindlustuse äriliinide 1–3 all.
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad kajastavad kõiki kohustusi mis tahes
valuutas ja konverteerivad need aruandlusvaluutasse.
Andmed iga riigi kohta esitatakse järgmiselt:
a) sõltumata tehniliste eraldiste summast esitatakse otsekindlustustegevuse puhul
päritoluriiki käsitlev teave alati tervikuna ja parima hinnangu brutoväärtusena;
b) riigi esitatud teave peab mis tahes äriliini puhul hõlmama vähemalt 90 %
otsekindlustustegevuse tehnilistest eraldistest tervikuna ja parima hinnangu
brutoväärtusena;
c) kui punkti b kohaselt tuleb konkreetse riigi puhul märkida teatav äriliin, siis
tuleb see riik ühtlasi kajastada kõigi äriliinide all;
d) teised riigid märgitakse ühiselt lahtrisse „muud – EMP riigid” või „muud –
EMPsse mittekuuluvad riigid”;
e) Äriliinide „ravikulukindlustus”, „sissetuleku kaotuse kindlustus”, „tööõnnetuse
ja kutsehaiguse kindlustus”, „tule- ja muu varakahju kindlustus” ja „krediidija garantiikindlustus” otsekindlustustegevuse puhul esitatakse teave riski
asukohaliikmesriigi kaupa direktiivi 2009/138/EÜ artikli 13 punkti 13 tähen
duses.
f) Kõigi muude punktiga e hõlmamata äriliinide otsekindlustustegevuse puhul
esitatakse teave riikide kaupa, kus leping on sõlmitud.
Käesoleva vormi puhul tähendab „riik, kus leping on sõlmitud” järgmist:
o. riik, kus kindlustusandja on asutatud (päritoluriik), kui lepingut ei müüdud
filiaali kaudu või teenuste osutamise vabaduse alusel;
p. riik, kus filiaal asub (vastuvõttev riik), kui leping müüdi filiaali kaudu;
q. riik, kus teatati teenuste osutamise vabadusest (vastuvõttev riik), kui leping
müüdi teenuste osutamise vabaduse alusel.
r. Vahendaja kasutamisel ja muudel juhtudel on selleks a, b või c, sõltuvalt
sellest, kes on lepingu müüja.
Esitatakse teave volatiilsusega kohandamise, kattuvusega kohandamise, asjako
hase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamise ja tehniliste eraldiste
üleminekulise mahaarvamise kohta.

KIRJE

C0010/R0040

1. riik
…

JUHISED

Märkige iga riik eraldi real tema kahetähelise tähisega ISO 3166-1
kohaselt.
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C0020–C0130/
R0010

Tervikuna arvutatud tehniliste
eraldiste brutoväärtus ja
parima hinnangu brutoväärtus
– päritoluriik

JUHISED

Iga äriliini puhul ainult otsekindlustustegevuse (välja arvatud aktsep
teeritud edasikindlustus) kohta tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste
brutosumma ja parima hinnangu brutoväärtus riski asukohariikide
kaupa või päritoluriikide puhul nende riikide kaupa, kus leping on
sõlmitud.
Mõnel juhul tuleb kindlustus- või edasikindlustusandjal esitada
hinnanguliselt õiged andmed, lähtudes tehniliste eraldiste arvutamisel
aluseks võetud eeldustest.

C0020–C0130/
R0020

C0020–C0130/
R0030

C0020–C0130/
R0040

Tervikuna arvutatud tehniliste
eraldiste brutoväärtus ja
parima hinnangu brutoväärtus
– olulisuse piirmäärast välja
jäänud EMP riigid – ei esitata
riikhaaval

Iga äriliini puhul ainult otsekindlustustegevuse (välja arvatud aktsep
teeritud edasikindlustus) kohta olulisuse piirmäärast välja jäänud
EMP riikide (st eraldi väljatoomata riikide), v.a päritoluriigi tervi
kuna arvutatud tehniliste eraldiste brutosumma ja parima hinnangu
brutoväärtus.

Tervikuna arvutatud tehniliste
eraldiste brutoväärtus ja
parima hinnangu brutoväärtus
– olulisuse piirmäärast välja
jäänud EMPsse mittekuuluvad
riigid – ei esitata riikhaaval

Iga äriliini puhul ainult otsekindlustustegevuse (välja arvatud aktsep
teeritud edasikindlustus) kohta olulisuse piirmäärast välja jäänud
EMPsse mittekuuluvate riikide (st eraldi väljatoomata riikide) tervi
kuna arvutatud tehniliste eraldiste brutoväärtus ja parima hinnangu
brutoväärtus.

Tervikuna arvutatud tehniliste
eraldiste brutoväärtus ja
parima hinnangu brutoväärtus
– 1. riik [iga olulisuse piir
määra sisse jäänud riik eraldi
real]

Iga äriliini puhul ainult otsekindlustustegevuse (välja arvatud aktsep
teeritud edasikindlustus) kohta tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste
brutosumma ja parima hinnangu brutoväärtus riski asukohariigiti või
riigiti, kus leping on sõlmitud.

Mõnel juhul tuleb kindlustus- või edasikindlustusandjal esitada
hinnanguliselt õiged andmed, lähtudes tehniliste eraldiste arvutamisel
aluseks võetud eeldustest.

Mõnel juhul tuleb kindlustus- või edasikindlustusandjal esitada
hinnanguliselt õiged andmed, lähtudes tehniliste eraldiste arvutamisel
aluseks võetud eeldustest.

Mõnel juhul tuleb kindlustus- või edasikindlustusandjal esitada
hinnanguliselt õiged andmed, lähtudes tehniliste eraldiste arvutamisel
aluseks võetud eeldustest.

S.18.01 – Tulevaste rahavoogude prognoos (parim hinnang – kahjukind
lustus)
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute kindlustus- ja edasikindlus
tusandjate kohta esitatavat teavet.
Käesolev vorm kehtib ainult parima hinnangu kohta ja selle puhul tuleb silmas
pidada järgmist:
— eri valuutades nomineeritud rahavoogusid käsitatakse aruandlusvaluutas ja
need konverteeritakse aruandlusvaluutasse aruandekuupäeva vahetuskursiga;
— rahavoogusid kajastatakse koos edasikindlustusega, ilma diskonteerimata;
— Kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab tehniliste eraldiste arvuta
misel lihtsustusi ega arvuta lepingutest tulenevate oodatavate tulevaste raha
voogude summat, esitatakse teave ainult juhul, kui üle 10 % tehniliste eral
diste arveldamise tähtaeg on pikem kui 24 kuud.
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JUHISED

C0010/
R0010–R0310

Kindlustusmaksete eraldiste
parim hinnang (bruto) –
Väljaminev rahavoog – Tule
viku hüvitised

Kogu kahjukindlustuslepingutest tulenevate ja lepingu piiresse
jäävate kohustuste portfelli direktiivi 2009/138/EÜ artikli 78 lõike
3 kohased kindlustusvõtjatele ja soodustatud isikutele tehtavad ooda
tavad maksed, mida kasutatakse 1.–30. aasta ja 31. aastaga algava
ajavahemiku kindlustusmaksete eraldiste arvutamisel.

C0020/
R0010–R0310

Kindlustusmaksete eraldiste
parim hinnang (bruto) –
Väljaminev rahavoog – Tule
viku kulud ja muu väljaminev
rahavoog

Kogu kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelli
kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste
teenindamisega kaasnevate direktiivi 2009/138/EÜ artikli 78 lõike
1 ja delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 31 kohaste kulude
summa ja muud väljamineva rahavoo kirjed, näiteks kindlustusvõt
jate tasutavad maksud, mida kasutatakse 1.–30. aasta ja 31. aastaga
algava ajavahemiku kindlustusmaksete eraldiste arvutamiseks.

C0030/
R0010–R0310

Kindlustusmaksete eraldiste
parim hinnang (bruto) –
Sissetulev rahavoog – Tule
viku kindlustusmaksed

Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfellis olevatest
kindlustuslepingutest tulenevate tuleviku kindlustusmaksete summad,
välja arvatud tähtajaks tasumata kindlustusmaksed, mida kasutatakse
1.–30. aasta ja 31. aastaga algava ajavahemiku kindlustusmaksete
eraldiste arvutamiseks.

C0040/
R0010–R0310

Kindlustusmaksete eraldiste
parim hinnang (bruto) –
Sissetulev rahavoog – Muu
sissetulev rahavoog

Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelli sissenõu
tavad jääkvara- ja regressimaksete summad ja muu sissetulev raha
voog (välja arvatud investeerimistulu), mida kasutatakse 1.–30. aasta
ja 31. aastaga algava ajavahemiku kindlustusmaksete eraldiste
arvutamisel.

C0050/
R0010–R0310

Nõuete eraldiste parim
hinnang (bruto) – Väljaminev
rahavoog – Tuleviku hüvitised

Kogu kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelli ja
olemasolevate lepingutega seotud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 78
lõike 3 kohased kindlustusvõtjatele ja soodustatud isikutele tehtavad
oodatavad maksed, mida kasutatakse 1.–30. aasta ja 31. aastaga
algava ajavahemiku nõuete eraldiste arvutamisel.

C0060/
R0010–R0310

Nõuete eraldiste parim
hinnang (bruto) – Väljaminev
rahavoog – Tuleviku kulud ja
muu väljaminev rahavoog

Kogu kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelli
kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste
teenindamisega kaasnevate direktiivi 2009/138/EÜ artikli 78 lõike
1 kohaste kulude summa ja muud rahavoo kirjed, näiteks kindlus
tusvõtjate tasutavad maksud, mida kasutatakse 1.–30. aasta ja 31.
aastaga algava ajavahemiku nõuete eraldiste arvutamisel.

C0070/
R0010–R0310

Nõuete eraldiste parim
hinnang (bruto) – Sissetulev
rahavoog – Tuleviku
kindlustusmaksed

Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelli kõikidest
olemasolevatest kindlustuslepingutest tulenevad tuleviku kindlustus
maksete summad (välja arvatud tähtajaks tasumata kindlustus
maksed), mida kasutatakse 1.–30. aasta ja 31. aastaga algava ajava
hemiku nõuete eraldiste arvutamisel.

C0080/
R0010–R0310

Nõuete eraldiste parim
hinnang (bruto) – Sissetulev
rahavoog – Muu sissetulev
rahavoog

Kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelli ja olema
solevate lepingutega seotud sissenõutavad jääkvara- ja regressimak
sete summad ja muu sissetulev rahavoog (välja arvatud investeeri
mistulu), mida kasutatakse 1.–30. aasta ja 31. aastaga algava ajava
hemiku nõuete eraldiste arvutamisel.
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C0090/
R0010–R0310

Edasikindlustuslepingutest
tulenevad sissenõutavad
summad kokku (pärast
kohandamist)

JUHISED

Diskonteerimata rahavoogude oodatav suurus 1.–30. aasta ja 31.
aastaga algava ajavahemiku igal aastal.
Diskonteerimata tulevased rahavood, mis tulenevad edasikindlustus
lepingutest ning eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasi
kindlustusest sissenõutavatest summadest, sealhulgas üle antud grupi
sisene edasikindlustus koos tulevaste edasikindlustusmaksetega.
Summa sisaldab vastaspoole makseviivituse riskist tingitud
kohandust.

S.19.01 – Kahjukindlustuse nõuded
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksuste kohta esitatavat teavet.
Nn nõuete arengukolmnurgad näitavad kindlustaja hinnangut nõuete kuludele
(tasutud nõuded ja nõuete eraldised vastavalt Solventsus II hindamispõhimõttele)
ja hinnangu muutumist aja jooksul.
Arengukolmnurki on kolm: tasutud nõuded, nõuete eraldiste parim hinnang ning
esitatud, kuid veel rahuldamata nõuded.
See vorm on oluline ja see esitatakse iga delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 I
lisas määratletud äriliini kohta, arvestades järgmist.
i. aruannete esitamisel äriliinide kohta esitatakse vormi S.17.01 äriliinide 1–12
puhul andmed nii otsekindlustuse kui ka aktsepteeritud proportsionaalse
edasikindlustuse kohta (mõlemad koos); äriliinide 25–28 puhul esitatakse
andmed aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohta;
ii. kui ühe kahjukindlustuse äriliini parima hinnangu brutokoguväärtus
moodustab üle 3 % nõuete eraldiste parima hinnangu brutokoguväärtusest,
esitatakse lisaks äriliini kogusummale järgmine teave valuutade kaupa:
a) aruandlusvaluutas väljendatud summad;

▼M2
b) summad mis tahes valuuta puhul, mis moodustab üle 25 % kahjukindlus
tuse selle äriliini nõuete eraldiste parima hinnangu brutoväärtusest, või
c) summad mis tahes valuuta puhul, mis moodustab alla 25 % kahjukind
lustuse selle äriliini nõuete eraldiste parima hinnangu brutoväärtusest, kuid
üle 5 % nõuete eraldiste parima hinnangu brutokoguväärtusest.

▼B
iii. kui ühe kahjukindlustuse äriliini parima hinnangu brutokoguväärtus
moodustab alla 3 % nõuete eraldiste parima hinnangu brutokogusummast,
tuleb esitada ainult äriliini kogusumma, mitte aga andmeid valuutade kaupa;
iv. teabe esitamisel valuutade kaupa kajastatakse see lepingute valuutas, kui ei
ole ette nähtud teisiti.
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad andmed õnnetusjuhtumi aastate või
kindlustusaastate kaupa olenevalt sellest, kuidas riiklik järelevalveasutus nõuab.
Kui riiklik järelevalveasutus ei ole sellekohaseid nõudeid kindlaks määranud, siis
võib kindlustus- või edasikindlustusandja lähtuda õnnetusjuhtumi aastast või
kindlustusaastast vastavalt sellele, kuidas nad haldavad oma äriliine, kuid nad
peavad seda tegema aastast aastasse järjekindlalt.
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Kõigi äriliinide ammendumiskolmnurga vaikimisi kestus on 15+1 aastat, kuid
andmete esitamise nõue põhineb kindlustus- ja edasikindlustusandjate nõuete
arengul: kui nõuete lahendamise tsükkel on lühem kui 15 aastat, tuleb
kindlustus- ja edasikindlustusandjatel aruanded esitada vastavalt oma lühemale
arengule.
Tasutud nõuete ja esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete kohta tuleb esitada ka
varasemad andmed alates Solventsus II kohaldamise algusest, kuid nõuete eral
dise parima hinnangu kohta neid andmeid ei nõuta. Varasemate andmete esita
misel tasutud nõuete ja esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete kohta lähtutakse
samast kolmnurga kestusest kui jooksva aruande puhul (st valitakse lühem
kahest: kas 15+1 aastat või kindlustus- või edasikindlustusandja nõuete lahenda
mise tsükkel).
Kas osa või kõik andmed kohustuste kohta tuleb esitada S.19.01 asemel S.16.01s, kui täidetud on järgmised kaks tingimust:
iii. osa või kogu kohustus on lahendi tulemusel annuiteet ja
iv. lahendi tulemusel annuiteedi parima hinnangu saab kindaks teha tervisekind
lustuse meetoditega.
lahendi tulemusel annuiteet tähendab seda, et õigusmenetluse tulemusel maks
takse soodustatud isikule makseid annuiteedina.
Ühe vormidel S.16.01 ja S.19.01 esitatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I
lisas määratletud kahjukindlustuse äriliini eraldiste summa on selle äriliini nõuete
reservi kogusumma.

KIRJE

Z0010

Äriliin

JUHISED

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide tähista
mine aruandes. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – 1 ja 13 Ravikulukindlustus
2 – 2 ja 14 Sissetuleku kaotuse kindlustus
3 – 3 ja 15 Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus
4 – 4 ja 16 Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus
5 – 5 ja 17 Maismaasõidukite kindlustus
6 – 6 ja 18 Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus
7 – 7 ja 19 Tule- ja muu varakahju kindlustus
8 – 8 ja 20 Üldine vastutuskindlustus
9 – 9 ja 21 Krediidi- ja garantiikindlustus
10 – 10 ja 22 Õigusabikulude kindlustus
11 – 11 ja 23 Abistamisteenused
12 – 12 ja 24 Muud finantskahjud
25 – Mitteproportsionaalne tervisekindlustuse edasikindlustus
26 – Mitteproportsionaalne isikukahjude edasikindlustus
27 – Mitteproportsionaalne merenduse, lennunduse ja transpordi kindlus
tuse edasikindlustus
28 – Mitteproportsionaalne varakindlustuse edasikindlustus
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Z0020

Õnnetusjuhtumi aasta või
kindlustusaasta

JUHISED

Nimeta norm, mille alusel kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad
andmed nõuete arengu kohta Valige üks järgmisest loetelust:
1 – õnnetusjuhtumi aasta
2 – kindlustusaasta

Z0030

Valuuta

Igas aruandes kasutatud lepingutest tulenevate kohustuste valuuta tähis
ISO 4217 kohaselt.
Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini kohta
andmete esitamisel esitatakse selles kirjes kogusumma.

Z0040

Valuuta konverteerimine

Märkige, kas valuutade kaupa esitatud teave on väljendatud algses
valuutas (vaikimisi) või aruandlusvaluutas (kui nii on ette nähtud). Valige
üks järgmisest loetelust:
1 – Algne valuuta
2 – Aruandlusvaluuta
Kohaldatakse ainult juhul, kui andmed esitatakse valuutade kaupa.

C0010 –
C0160/ R0100
– R0250

Tasutud nõuete bruto
summa (mittekumula
tiivne) – Kolmnurk

Tasutud nõuete brutosumma, ilma jääkvara- ja regressimakseteta ja välja
arvatud kulud, juba tasutud nõuete brutosumma arengukolmnurgas: iga
aasta puhul alates õnnetusjuhtumi/kindlustusaastast N–14 (ja eelnevast
aastast) ja kõigist eelmistest aruandeperioodidest kuni aastani N (viimane
aruandeaasta; kaasa arvatud) juba tehtud maksed, mis vastavad igale aren
guaastale (mis on õnnetusjuhtumi või kindlustuskuupäeva ja maksekuu
päeva vaheline aeg)
Andmed esitatakse absoluutarvudes, mittekumulatiivselt ja diskonteeri
mata.
Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma kulusid.

C0170/ R0100
– R0260

Tasutud nõuete bruto
summa (mittekumula
tiivne) – Jooksval aastal

Jooksva aasta kogusumma kajastab viimase diagonaali andmeid (viimase
aruandeaasta andmed) lahtrites ►M2 R0100 ◄–R0250.
R0260 on ►M2 R0100 ◄–R0250 summa.

C0180/ R0100
– R0260

Tasutud nõuete bruto
summa – Aastate summa
(kumulatiivne)

►M1 „Kõigi aastate summa” lahtris „Kokku” esitatakse kõikide ridade andmete
(õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate maksed) summa ja kogusumma. ◄

C0200–C0350/
R0100–R0250

Nõuete eraldiste diskon
teerimata parim bruto
hinnang –
Arengukolmnurk

Nõuete eraldiste diskonteerimata parima brutohinnangu arengukolmnurgad
koos edasikindlustusega õnnetusjuhtumi/kindlustusaastatel alates aastast
N–14 (ja eelnevast aastast) ja kõigist eelmistest aruandeperioodidest
kuni aastani N (viimane aruandeaasta; kaasa arvatud). Nõuete eraldiste
parim hinnang kajastab enne hindamispäeva ja hindamispäeval toimunud
kahjujuhtumeid olenemata sellest, kas kahjujuhtumitest tekkinud nõuded
on esitatud või mitte.
Andmed esitatakse absoluutarvudes, mittekumulatiivselt ja diskonteerimata.

C0360/
R0100–R0260

Nõuete eraldiste parim
hinnang – Aasta lõpp
(diskonteeritud)

Veeru „Aasta lõpp” summa kajastab viimase diagonaali diskonteeritud
andmeid (viimase aruandeaasta andmed) lahtrites ►M2 R0100 ◄–R0250.
R0260 on ►M2 R0100 ◄–R0250 summa.
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C0400–C0550/
R0100–R0250

Esitatud, kuid veel ra
huldamata nõuete bruto
summa –
Arengukolmnurk

JUHISED

Toimunud ja kindlustusandjale esitatud, kuid veel rahuldamata kahjujuh
tumite (välja arvatud toimunud, kuid esitamata kahjujuhtumid) eraldiste
arengukolmnurgad õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast
N–14 (ja eelnevast aastast) ja kõigist eelmistest aruandeperioodidest
kuni aastani N (viimane aruandeaasta; kaasa arvatud). Need võivad olla
kahjukäsitlejate reservid konkreetsete juhtumite jaoks, mis ei tarvitse põhi
neda Solventsus II kohasel parimal hinnangul. Esitatud, kuid veel rahul
damata nõuete mõõtmisel lähtutakse aja jooksul järjekindlast varude
suurusest.
Andmed esitatakse absoluutarvudes, mittekumulatiivselt ja diskonteeri
mata.
Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma kulusid.

C0560/
R0100–R0260

C0600–C0750/
R0300–R0450

Esitatud, kuid veel ra
huldamata nõuete bruto
summa – Aasta lõpp
(diskonteeritud)

►M2 Veeru „Aasta lõpp” summa kajastab viimase diagonaali diskontee
ritud andmeid (viimase aruandeaasta andmed) lahtrites R0100–R0250. ◄

►M2 Edasikindlustusle
pingutest tulenevalt
sissenõutud summad
(mittekumulatiivsed) –
Arengukolmnurk ◄

►M2 Edasikindlustuslepinguga hõlmatud ja pealkirja „Tasutud nõuete
brutosumma (mittekumulatiivne)” all esitatud maksete (edasikindlustu
sandja tasutud nõuded pluss edasikindlustuslepingutest tulenevalt sisse
nõutud summad) arengukolmnurgad õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate
kaupa alates aastast N–14 (ja eelnevast aastast) ja kõigist eelmistest aruan
deperioodidest kuni N aastani (viimane aruandeaasta; kaasa arvatud).

R0260 on ►M2 R0100 ◄–R0250 summa.

Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad kajastavad
vastaspoole makseviivitusest tulenevat kohandust. ◄
Summad kajastavad vastaspoole makseviivitusest tulenevat kohandust.
Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma kulusid.

C0760/
R0300–R0460

Edasikindlustuslepingu
test tulenevad sisse
nõutud summa (mitteku
mulatiivne) – Jooksval
aastal

Jooksva aasta kogusumma kajastab viimase diagonaali andmeid (viimase
aruandeaasta andmed) lahtrites ►M2 R0300 ◄–R0450.
R0460 on ►M2 R0300 ◄–R0450 summa.
Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma kulusid.

C0770/
R0300–R0450

Edasikindlustuslepingu
test tulened sissenõutud
summad – Aastate
summa (kumulatiivne)

„Aastate summa” sisaldab kõikide ridade andmete summat (õnnetusjuh
tumi/kindlustusaasta i maksed) ja kogusummat.

C0800–C0950/
R0300–R0450

Nõuete eraldiste diskon
teerimata parim hinnang
– Edasikindlustuslepin
gutest tulenevad sisse
nõutavad summad –
Arengukolmnurk

Edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõuta
vate summadega seotud eraldised. Arengukolmnurk tuleb esitada diskon
teerimata andmete alusel, kuid veerus „Aasta lõpp” esitatakse diskontee
ritud andmed.

Nõuete eraldiste parim
hinnang – Edasikindlus
tuslepingutest tulenevad
sissenõutavad summad –
Aasta lõpp
(diskonteeritud)

Veeru „Aasta lõpp” summa kajastab viimase diagonaali diskonteeritud
andmeid (viimase aruandeaasta andmed) lahtrites ►M2 R0300 ◄–R0450.

C0960/
R0300–R0460

Summad kajastavad vastaspoole makseviivitusest tulenevat kohandust.

R0460 on ►M2 R0300 ◄–R0450 summa.
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C1000–C1150/
R0300–R0450

JUHISED

Edasikindlustusele
Edasikindlustuslepinguga hõlmatud ja pealkirja „Esitatud, kuid veel rahul
esitatud, kuid veel rahul damata nõuete brutosumma” all esitatud eraldiste edasikindlustuse osa
damata nõuded –
arengukolmnurgad õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast
N–14 (ja eelnevast aastast) ja kõigist eelmistest aruandeperioodidest
Arengukolmnurk
kuni aastani N (viimane aruandeaasta; kaasa arvatud).
Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma kulusid.

C1160/
R0300–R0460

C1200–C1350/
R0500–R0650

►M2 Edasikindlustu
sandjale esitatud, kuid
veel rahuldamata nõuded
– Aasta lõpp
(diskonteeritud) ◄

►M2 Veeru „Aasta lõpp” summa kajastab viimase diagonaali diskontee
ritud andmeid (viimase aruandeaasta andmed) lahtrites R0300–R0450. ◄

Tasutud nõuete neto
summa (mittekumula
tiivne) –
Arengukolmnurk

Tasutud nõuete (ilma jääkvara- ja regressimaksete ning edasikindlustuseta)
arengukolmnurgad õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast
N–14 (ja eelnevast aastast) ja kõigist eelmistest aruandeperioodidest
kuni aastani N (eelmine aruandeaasta; kaasa arvatud).

R0460 on ►M2 R0300 ◄–R0450 summa.

Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma kulusid.

C1360/
R0500–R0660

Tasutud nõuete neto
summa (mittekumula
tiivne) – Jooksval aastal

Jooksva aasta kogusumma kajastab viimase diagonaali andmeid (viimase
aruandeaasta andmed) lahtrites ►M2 R0500 ◄–R0650.
R0660 on ►M2 R0500 ◄–R0650 summa.

C1370/
R0500–R0660

Tasutud nõuete summa –
Aasta summa
(kumulatiivne)

„Aastate summa” kogusumma sisaldab kõikide ridade andmete summat
(õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate maksed) ja kogusummat.

C1400–C1550/
R0500–R0650

Nõuete eraldiste diskon
teerimata parim netohin
nang – Arengukolmnurk

Nõuete eraldiste parima brutohinnangu (edasikindlustuseta) arengukolm
nurgad õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–14 (ja
eelnevast aastast) ja kõigist eelmistest aruandeperioodidest kuni aastani
N (viimane aruandeaasta; kaasa arvatud).

C1560/
R0500–R0660

Nõuete eraldiste diskon
teerimata parim netohin
nang – Aasta lõpp
(diskonteerimata
andmed)

►M2 Veeru „Aasta lõpp” summa kajastab viimase diagonaali diskontee
ritud andmeid (viimase aruandeaasta andmed) lahtrites R0500–R0650. ◄

Esitatud, kuid veel ra
huldamata nõuete neto
summa –
Arengukolmnurk

Rahuldamata nõuete (ilma jääkvara- ja regressimaksete ning edasikindlus
tuseta) arengukolmnurgad õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates
aastast N–14 (ja eelnevast aastast) ja kõigist eelmistest aruandeperioodi
dest kuni aastani N (viimane aruandeaasta; kaasa arvatud).

C1600–C1750/
R0500–R0650

R0660 on ►M2 R0500 ◄–R0650 summa.

Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma kulusid.

C1760/
R0500–R0660

►M2 Esitatud, kuid veel ►M2 Veeru „Aasta lõpp” summa kajastab viimase diagonaali diskontee
rahuldamata nõuete neto ritud andmeid (viimase aruandeaasta andmed) lahtrites R0500–R0650. ◄
summa – Aasta lõpp
(diskonteeritud) ◄
R0660 on ►M2 R0500 ◄–R0650 summa.
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Inflatsioonimäärad (ainult juhul, kui meetod näeb ette andmete kohandamist vastavalt inflatsioonile)

C1800–C1940/
R0700

Varasemate aastate
inflatsioonimäär – kokku

Selliste ammendumise meetodite korral, mille puhul on sõnaselgelt ette
nähtud aasta kohta esitatavate andmete kohandamine vastavalt inflatsioo
nile, esitatakse 15 aasta puhul kohandatud kaetud kahjumi arengukolm
nurga saamiseks kasutatud varasemate aastate inflatsioonimäär.

C1800–C1940/
R0710

Varasemate aastate
inflatsioonimäär –
välisinflatsioon

Selliste ammendumise meetodite korral, mille puhul on sõnaselgelt ette
nähtud aasta kohta esitatavate andmete kohandamine vastavalt inflatsioo
nile, esitatakse 15 aasta puhul varasemate aastate välisinflatsioon, mis on
nn üldine või majandusinflatsioon, st kaupade ja teenuste hinna tõus
konkreetses riigis (nt tarbijahinnaindeks, tootjahinnaindeks jne).

C1800–C1940/
R0720

Varasemate aastate
inflatsioonimäär – sise
inflatsioon

Selliste ammendumise meetodite korral, mille puhul on sõnaselgelt ette
nähtud aasta kohta esitatavate andmete kohandamine vastavalt inflatsioo
nile, esitatakse 15 aasta puhul siseinflatsioonimäär, mis väljendab vaadel
dava, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini nõuete
kulu suurenemist.

C2000–C2140/
R0730

Prognoositav inflatsioo
nimäär – kokku

Selliste ammendumise meetodite korral, mille puhul on sõnaselgelt ette
nähtud, et aasta kohta esitatavaid andmeid kohandatakse vastavalt inflat
sioonile, esitatakse 15 aasta puhul kohandatud kaetud kahjumi arengu
kolmnurga saamiseks kasutatud prognoositud inflatsioonimäär.

C2000–C2140/
R0740

Prognoositud inflatsioo
nimäär – välisinflatsioon

Selliste ammendumise meetodite korral, mille puhul on sõnaselgelt ette
nähtud, et aasta kohta esitatavaid andmeid kohandatakse vastavalt inflat
sioonile, esitatakse 15 aasta puhul prognoositud välisinflatsioon, mis on nn
üldine või majandusinflatsioon, st kaupade ja teenuste hinna tõus
konkreetses riigis (nt tarbijahinnaindeks, tootjahinnaindeks jne).

C2000–C2140/
R0750

Prognoositud inflatsioo
nimäär – siseinflatsioon

Selliste ammendumise meetodite korral, mille puhul on sõnaselgelt ette
nähtud, et aasta kohta esitatavaid andmeid kohandatakse vastavalt inflat
sioonile, esitatakse 15 aasta puhul prognoositud siseinflatsioonimäär, mis
väljendab vaadeldava, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määrat
letud äriliini nõuete kulu suurenemist.

C2200/ R0760

Kasutatud inflatsiooni
määra kirjeldus

Selliste ammendumise meetodite korral, mille puhul on sõnaselgelt ette
nähtud, et esitatavaid andmeid kohandatakse vastavalt inflatsioonile, esita
takse kasutatud inflatsioonimäära kirjeldus vabatekstina.

S.20.01 – Tekkinud nõuete jaotuse muutus
Üldised märkused
Käesolevas punktis antakse ülevaade nõuete portfellide ammendumisest/liikumi
sest jaos S.19.01 määratletud tasutud nõuete eri liikide ja esitatud, kuid veel
rahuldamata nõuete kaupa.
Käesolev vorm tuleb täita kogu otsekindlustustegevuse iga äriliini kohta (kokku
12 äriliini, mis on määratletud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas). Seega
ei tule kindlustus- ja edasikindlustusandjatel kajastada aktsepteeritud proportsio
naalset ja mitteproportsionaalset kindlustustegevust. Kui esitatud, kuid veel rahul
damata nõuded on nomineeritud erinevates valuutades, tuleb esitada ainult kogu
summa aruandlusvaluutas.
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Aruandes kajastatakse need nõuded, mis vastavad kindlustus- või edasikindlus
tusandja kasutatavale määratlusele või riigi tasandil näiteks riikliku järelevalvea
sutuse kehtestatud nõuetele, kui need on kehtestatud. Iga nõue kajastatakse ainult
üks kord ►M2 äriliinide kaupa ◄. Nõuet, mis suletakse ja taasavatakse sama
aasta jooksul, ei kajastata veerus „Aasta jooksul taasavatud nõuded”, vaid veerus
„Aasta alguse seisuga avatud nõuded” või „Aasta jooksul esitatud nõuded”,
olenevalt sellest, kumb on asjakohane.
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad andmed õnnetusjuhtumi aastate või
kindlustusaastate kaupa olenevalt sellest, kuidas riiklik järelevalveasutus nõuab.
Kui riiklik järelevalveasutus ei ole sellekohaseid nõudeid kindlaks määranud, siis
võib kindlustus- või edasikindlustusandja lähtuda õnnetusjuhtumi aastast või
kindlustusaastast vastavalt sellele, kuidas ta haldab oma äriliine, mis on määrat
letud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas, kuid nad peavad seda tegema
aastast aastasse järjekindlalt.
Kajastatavate aastate arv põhineb jaos S.19.01 esitatud nõuetel.

KIRJE

Z0010

Äriliin

JUHISED

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide
tähistamine aruandes. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – Ravikulukindlustus
2 – Sissetuleku kaotuse kindlustus
3 – Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus
4 – Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus
5 – Maismaasõidukite kindlustus
6 – Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus
7 – Tule- ja muu varakahju kindlustus
8 – Üldine vastutuskindlustus
9 – Krediidi- ja garantiikindlustus
10 – Õigusabikulude kindlustus
11 – Abistamisteenused
12 – Muud finantskahjud

Z0020

Õnnetusjuhtumi aasta või
kindlustusaasta

Nimeta norm, mille alusel kindlustus- ja edasikindlustusandjad
esitavad andmed nõuete arengu kohta Valige üks järgmisest loete
lust:
1 – õnnetusjuhtumi aasta
2 – kindlustusaasta

C0020/
R0010–R0160

Esitatud, kuid veel rahuldamata
nõuded. Avatud nõuded aasta
alguses ja aasta lõpu seisuga –
Nõuete arv

Aasta alguse seisuga avatud ja aruandeaasta lõpu seisuga endiselt
avatud nõuete arv õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates
aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14, kõigi
N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni
aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.
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C0030/
R0010–R0160

Esitatud, kuid veel rahuldamata
nõuded. Avatud nõuded aasta
alguse ja aasta lõpu seisuga –
Esitatud, kuid veel rahuldamata
nõuete brutosumma aasta
alguse seisuga

JUHISED

Aasta alguse seisuga avatud ja aruandeaasta lõpu seisuga endiselt
avatud esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma ilma
jääkvara- ja regressimakseteta õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate
kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani
N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta
N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.
Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid
peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

C0040/
R0010–R0160

Esitatud, kuid veel rahuldamata
nõuded. Avatud nõuded aasta
alguse ja aasta lõpu seisuga –
Jooksval aastal tehtud maksete
brutosumma

Aruandeaasta lõpu seisuga endiselt avatud nõuete alusel jooksval
aastal tehtud maksete brutosumma ilma jääkvara- ja regressimakse
teta õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–1
(aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14, kõigi N–14-le
eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni aastale
N–14 eelnenud aasta kogusumma.
Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid
peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

C0050/
R0010–R0160

Esitatud, kuid veel rahuldamata
nõuded. Avatud nõuded aasta
alguse ja aasta lõpu seisuga –
Esitatud, kuid veel rahuldamata
nõuete brutosumma perioodi
lõpu seisuga

Aruandeaasta lõpu seisuga endiselt avatud esitatud, kuid veel rahul
damata nõuete brutosumma perioodi lõpul ilma jääkvara- ja regres
simakseteta õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast
N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14, kõigi N–14le eelnenud aruandlusperioodide summa ja aasta N–1 kuni aastale
N–14 eelnenud aasta kogusumma.
Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid
peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

C0060/
R0010–R0160

Esitatud, kuid veel rahuldamata
nõuded. Aasta alguse seisuga
avatud ning makse tegemisega
lahendatud ja aasta lõpu
seisuga suletud nõuded –
Makse tegemisega lõpetatud
nõuete arv

Aasta alguse seisuga avatud, makse tegemisega lahendatud ja aasta
lõpu seisuga suletud nõuete arv õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate
kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani
N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta
N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.

C0070/
R0010–R0160

Esitatud, kuid veel rahuldamata
nõuded. Aasta alguse seisuga
avatud ning makse tegemisega
lahendatud ja aasta lõpu
seisuga suletud nõuded –
Esitatud, kuid veel rahuldamata
nõuete brutosumma aasta
alguses

Aasta alguse seisuga avatud, makse tegemisega lahendatud ja aasta
lõpu seisuga suletud esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete bruto
summa ilma jääkvara- ja regressimakseteta õnnetusjuhtumi/kindlus
tusaastate kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta)
kuni aastani N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide
summa ja aasta N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.
Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid
peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.
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Esitatud, kuid veel rahuldamata
nõuded. Aasta alguse seisuga
avatud ning makse tegemisega
lahendatud ja aasta lõpu
seisuga suletud nõuded –
Jooksval aastal tehtud maksete
brutosumma

Aruandeaasta lõpu seisuga suletud nõuete alusel jooksval aastal
tehtud maksete brutosumma ilma jääkvara- ja regressimakseteta
õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–1 (aruan
deaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14, kõigi N–14-le eelnenud
aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni aastale N–14 eelnenud
aasta kogusumma.

C0090/
R0010–R0160

Esitatud, kuid veel rahuldamata
nõuded. Aasta alguse seisuga
avatud ning makse tegemiseta
lahendatud ja aasta lõpu
seisuga suletud nõuded –
Makse tegemiseta lõpetatud
nõuete arv

Aasta alguse seisuga avatud, makse tegemiseta lahendatud ja aasta
lõpu seisuga suletud nõuete arv õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate
kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani
N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta
N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.

C0100/
R0010–R0160

Esitatud, kuid veel rahuldamata
nõuded. Aasta alguse seisuga
avatud ning makse tegemiseta
lahendatud ja aasta lõpu
seisuga suletud nõuded –
Makse tegemiseta lahendatud
nõuete puhul esitatud, kuid
veel rahuldamata nõuete
brutosumma aasta alguses

Aasta alguse seisuga avatud, makse tegemiseta lahendatud ja aasta
lõpu seisuga suletud esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete bruto
summa ilma jääkvara- ja regressimakseteta õnnetusjuhtumi/kindlus
tusaastate kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta)
kuni aastani N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide
summa ja aasta N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.

C0110/
R0010–R0160

Aasta jooksul esitatud nõuded,
aasta lõpu seisuga avatud
nõuded – Nõuete arv

Aasta jooksul esitatud ja aasta lõpu seisuga endiselt avatud nõuete
arv õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–1
(aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14, kõigi N–14-le
eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni aastale
N–14 eelnenud aasta kogusumma.

C0120/
R0010–R0160

Aasta jooksul esitatud nõuded,
aasta lõpu seisuga avatud
nõuded – Jooksval aastal
tehtud maksete brutosumma

Aasta jooksul esitatud ja aruandeaasta lõpu seisuga endiselt avatud
nõuete alusel jooksval aastal tehtud maksete brutosumma ilma
jääkvara- ja regressimakseteta õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate
kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani
N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta
N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.

C0080/
R0010–R0160

Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid
peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid
peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid
peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

C0130/
R0010–R0160

Aasta jooksul esitatud nõuded,
aasta lõpu seisuga avatud
nõuded – Esitatud, kuid veel
rahuldamata nõuete bruto
summa perioodi lõpu seisuga

Aasta jooksul esitatud, aruandeaasta lõpu seisuga endiselt avatud
esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma perioodi lõpus
ilma jääkvara- ja regressimakseteta õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate
kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani
N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta
N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.
Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid
peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.
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C0140/
R0010–R0160

Aasta jooksul esitatud ning
makse tegemisega lahendatud
ja aasta lõpu seisuga suletud
nõuded – Makse tegemisega
lõpetatud nõuete arv

Aasta jooksul esitatud, makse tegemisega lahendatud ja aasta lõpu
seisuga suletud nõuete arv õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa
alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14,
kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni
aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.

C0150/
R0010–R0160

Aasta jooksul esitatud, makse
tegemisega lahendatud ja aasta
lõpu seisuga suletud nõuded –
Jooksval aastal tehtud maksete
brutosumma

Aasta jooksul esitatud, makse tegemisega lahendatud ja aasta lõpu
seisuga suletud nõuete alusel jooksval aastal tehtud maksete bruto
summa ilma jääkvara- ja regressimakseteta õnnetusjuhtumi/kindlus
tusaastate kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta)
kuni aastani N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide
summa ja aasta N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.
Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid
peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

C0160/
R0010–R0160

Aasta jooksul esitatud, makse
tegemiseta lahendatud ja aasta
lõpu seisuga suletud nõuded –
Makse tegemiseta lõpetatud
nõuete arv

Aasta jooksul esitatud, makse tegemiseta lahendatud ja aasta lõpu
seisuga suletud nõuete arv õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa
alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14,
kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni
aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.

C0170/
R0010–R0160

Aasta jooksul taasavatud
nõuded, aasta lõpu seisuga
avatud nõuded – Nõuete arv

Aasta jooksul taasavatud ja aasta lõpu seisuga endiselt avatud nõuete
arv õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates aastast N–1
(aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14, kõigi N–14-le
eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni aastale
N–14 eelnenud aasta kogusumma.

C0180/
R0010–R0160

Aasta jooksul taasavatud
nõuded, aasta lõpu seisuga
avatud nõuded – Jooksval
aastal tehtud maksete
brutosumma

Aasta jooksul taasavatud ja aasta lõpu seisuga endiselt avatud nõuete
alusel jooksval aastal tehtud maksete brutosumma ilma jääkvara- ja
regressimakseteta õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates
aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14, kõigi
N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni
aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.
Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid
peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

C0190/
R0010–R0160

Aasta jooksul taasavatud
nõuded, aasta lõpu seisuga
avatud nõuded – Esitatud, kuid
veel rahuldamata nõuete
brutosumma perioodi lõpu
seisuga

Aasta jooksul taasavatud, aasta lõpu seisuga endiselt avatud esitatud,
kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma perioodi lõpul ilma
jääkvara- ja regressimakseteta õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate
kaupa alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani
N–14, kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta
N–1 kuni aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.
Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid
peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

C0200/
R0010–R0160

Aasta jooksul taasavatud
nõuded, aasta lõpu seisuga
avatud nõuded – Makse tege
miseta lõpetatud nõuete arv

Aasta jooksul taasavatud, makse tegemisega lõpetatud ja aasta lõpu
seisuga suletud nõuete arv õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa
alates aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14,
kõigi N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni
aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.
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C0210/
R0010–R0160

Aasta jooksul taasavatud
nõuded, perioodi lõpu seisuga
avatud nõuded – Jooksval
aastal tehtud maksete
brutosumma

JUHISED

Aasta jooksul taasavatud ja makse tegemisega lahendatud nõuete
alusel jooksval aastal tehtud maksete brutosumma ilma jääkvaraja regressimakseteta õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa alates
aastast N–1 (aruandeaastale eelnev aasta) kuni aastani N–14, kõigi
N–14-le eelnenud aruandeperioodide summa ja aasta N–1 kuni
aastale N–14 eelnenud aasta kogusumma.
Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid
peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

C0110/ R0170

Aasta jooksul esitatud nõuded,
aasta lõpu seisuga avatud
nõuded – Nõuete arv

Aruandeaastal N aasta jooksul esitatud ja aasta lõpu seisuga endiselt
avatud nõuete arv õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate kaupa

C0120/ R0170

Aasta jooksul esitatud nõuded,
aasta lõpu seisuga avatud
nõuded – Jooksval aastal
tehtud maksete brutosumma

Aruandeaastal N õnnetusjuhtumi/kindlustusaasta kohta esitatud ja
aasta lõpu seisuga endiselt avatud nõuete alusel jooksval aastal
tehtud maksete brutosumma ilma jääkvara- ja regressimakseteta.

Aasta jooksul esitatud nõuded,
aasta lõpu seisuga avatud
nõuded – Esitatud, kuid veel
rahuldamata nõuete bruto
summa perioodi lõpu seisuga

Aruandeaastal N õnnetusjuhtumi/kindlustusaasta kohta aasta jooksul
esitatud, kuid veel rahuldamata ja aasta lõpu seisuga endiselt avatud
nõuete brutosumma ilma jääkvara- ja regressimakseteta perioodi
lõpu seisuga.

C0140/ R0170

Aasta jooksul esitatud ning
makse tegemisega lahendatud
ja aasta lõpu seisuga suletud
nõuded – Makse tegemisega
lõpetatud nõuete arv

Aruandeaastal N õnnetusjuhtumi/kindlustusaasta kohta esitatud,
makse tegemisega lahendatud ja aasta lõpu seisuga suletud nõuete
arv.

C0150/ R0170

Aasta jooksul esitatud, makse
tegemisega lahendatud ja aasta
lõpu seisuga suletud nõuded –
Jooksval aastal tehtud maksete
brutosumma

Aruandeaastal N õnnetusjuhtumi/kindlustusaasta kohta esitatud,
aasta lõpu seisuga suletud ja makse tegemisega lahendatud nõuete
all jooksval aastal tehtud maksete brutosumma ilma jääkvara- ja
regressimakseteta.

Aasta jooksul esitatud, makse
tegemiseta lahendatud ja aasta
lõpu seisuga suletud nõuded –
Makse tegemiseta lõpetatud
nõuete arv

Aruandeaastal N õnnetusjuhtumi/kindlustusaasta kohta esitatud,
makse tegemiseta lahendatud ja aasta lõpu seisuga suletud nõuete
arv.

C0130/ R0170

C0160/ R0170

Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid
peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid
peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid
peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 662
▼B
KIRJE

JUHISED

C0110/ R0180

Aasta jooksul esitatud nõuded,
aasta lõpu seisuga avatud
nõuded kokku – Nõuete arv

Aasta jooksul esitatud, aasta lõpu seisuga endiselt avatud nõuete
koguarv

C0120/ R0180

Aasta jooksul esitatud nõuded,
aasta lõpu seisuga avatud
nõuded kokku – Jooksval
aastal tehtud maksete
brutosumma

Kõigi aasta jooksul esitatud, aasta lõpu seisuga endiselt avatud
nõuete alusel jooksval aastal tehtud maksete brutosumma ilma
jääkvara- ja regressimakseteta.

Aasta jooksul esitatud nõuded,
aasta lõpu seisuga avatud
nõuded kokku – Esitatud, kuid
veel rahuldamata nõuete
brutosumma perioodi lõpu
seisuga

Kõigi aasta jooksul esitatud, aasta lõpu seisuga endiselt avatud
nõuete alusel esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete brutosumma
kokku perioodi lõpu seisuga, ilma jääkvara- ja regressimakseteta.

C0140/ R0180

Aasta jooksul esitatud ja makse
tegemisega lahendatud ja aasta
lõpu seisuga suletud nõuded
kokku – Makse tegemisega
lõpetatud nõuete arv

Aasta jooksul esitatud ja makse tegemisega lahendatud nõuete
koguarv.

C0150/ R0180

Aasta jooksul esitatud, makse
tegemisega lahendatud ja aasta
lõpu seisuga suletud nõuded
kokku – Jooksval aastal tehtud
maksete brutosumma

Aasta jooksul esitatud, makse tegemisega lahendatud nõuete alusel
jooksval aastal tehtud maksete brutosumma ilma jääkvara- ja regres
simakseteta.

Aasta jooksul esitatud, makse
tegemiseta lahendatud ja aasta
lõpu seisuga suletud nõuded
kokku – Makse tegemiseta
lõpetatud nõuete arv

Aasta jooksul esitatud ja makse tegemiseta lahendatud nõuete
koguarv.

C0130/ R0180

C0160/ R0180

Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid
peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid
peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

Summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid ei hõlma muid kulusid
peale konkreetsete nõuetega seotud kulude.

S.21.01 – Kahjude jaotuse riskiprofiil
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute kindlustus- ja edasikindlus
tusandjate kohta esitatavat teavet.
Andmed esitatakse ainult kahjukindlustuse, sealhulgas NSLT tervisekindlustuse
(tervisekindlustustegevus, mida ei teostata elukindlustusega sarnastel tehnilistel
alustel) otsekindlustustegevuse kohta. Iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I
lisas määratletud äriliini kohta täidetakse eraldi vorm.
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▼M2
Kahjukindlustustegevuse kahjude jaotuse riskiprofiil kajastab aruandeaasta lõpuks
kuhjunud tekkinud nõuete jaotust (eelnevalt kindlaksmääratud) vahemike kaupa.
Kuhjunud tekkinud nõuded koosnevad makstud nõuete brutosummast ja esitatud,
kuid veel arveldamata nõuete brutosummast juhtumipõhiselt iga üksiku nõude
kohta, olgu see avatud või suletud, konkreetsete õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate
(AY/UWY) kaupa. Tekkinud nõuete summa hõlmab kõiki nõude elemente, kuid
ei hõlma muid kulusid peale konkreetsete nõuetega seotud kulude. Nõuete
andmed esitatakse ilma jääkvara- ja regressimakseteta. Esitada tuleb ka vara
semad andmed alates Solventsus II kohaldamise algusest.

▼B
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad andmed õnnetusjuhtumi aastate või
kindlustusaastate kaupa olenevalt sellest, kuidas riiklik järelevalveasutus nõuab.
Kui riiklik järelevalveasutus ei ole sellekohaseid nõudeid kindlaks määranud, siis
võib kindlustus- või edasikindlustusandja lähtuda õnnetusjuhtumi aastast või
kindlustusaastast vastavalt sellele, kuidas ta haldab oma äriliine, mis on määrat
letud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas, kuid nad peavad seda tegema
aastast aastasse järjekindlalt.
Vaikimisi vahemike andmed on eurodes. Muu aruandlusvaluuta puhul määrab
asjaomane järelevalveasutus kindlaks samaväärsed 20 vahemikku summade
kajastamiseks selles valuutas.
Kindlustus- või edasikindlustusandja võib kasutada ka endale sobivaid vahe
mikke, eelkõige juhul, kui kahju on väiksem kui 100 000 eurot. Kõikide aruan
deperioodide puhul tuleb järjekindlalt kasutada samu vahemikke, välja arvatud
juhul, kui nõuete jaotus oluliselt muutub. Kindlustus- või edasikindlustusandja
teavitab järelevalveasutust muudatuse tegemise kavatsusest, välja arvatud juhul,
kui järelevalveasutus on sellised muudatused juba ise teinud.

KIRJE

Z0010

Äriliin

JUHISED

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide
tähistamine aruandes. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – Ravikulukindlustus
2 – Sissetuleku kaotuse kindlustus
3 – Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus
4 – Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus
5 – Maismaasõidukite kindlustus
6 – Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus
7 – Tule- ja muu varakahju kindlustus
8 – Üldine vastutuskindlustus
9 – Krediidi- ja garantiikindlustus
10 – Õigusabikulude kindlustus
11 – Abistamisteenused
12 – Muud finantskahjud

Z0020

Õnnetusjuhtumi aasta või
kindlustusaasta

Nimeta norm, mille alusel kindlustus- ja edasikindlustusandjad
esitavad andmed vormil S.19.01. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – õnnetusjuhtumi aasta
2 – kindlustusaasta
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C0030/
R0010–R0210

Nõuete vahemiku alampiir

JUHISED

Summa, millega vahemik algab.
►M2 Kui aruandlusvaluuta on euro, valitakse üks järgmisest viiest
valikuvõimalusest, mis kajastavad kahjude tavapärast jaotust:
1 – 20 kuhjunud tekkinud kahjude 5 000 eurost vahemikku ja üks
määratlemata lisavahemik summale > 100 000 eurot.
2 – 20 kuhjunud tekkinud kahjude 50 000 eurost vahemikku ja üks
määratlemata lisavahemik summale > 1 miljon eurot.
3 – 20 kuhjunud tekkinud kahjude 250 000 eurost vahemikku ja üks
määratlemata lisavahemik summale > 5 miljonit eurot.
4 – 20 kuhjunud tekkinud kahjude 1 miljoni eurost vahemikku ja
üks määratlemata lisavahemik summale > 20 miljonit eurot.
5 – 20 kuhjunud tekkinud kahjude 5 miljoni eurost vahemikku ja
üks määratlemata lisavahemik summale > 100 miljonit eurot.
Kuid eelkõige juhul, kui kuhjunud kahju on < 100 000 eurot,
kasutab kindlustus- või edasikindlustusandja omi vahemikke, et
andmed oleksid piisavalt üksikasjalikud kuhjunud tekkinud nõuete
jaotusest täieliku ülevaate saamiseks, välja arvatud juhul, kui järele
valveasutus on sellised vahemikud juba ise kindlaks määranud. ◄
Kõikide aruandeperioodide puhul tuleb järjekindlalt kasutada kord
valitud vahemikke, välja arvatud juhul, kui nõuete jaotus oluliselt
muutub.
Muu aruandlusvaluuta puhul määrab asjaomane järelevalveasutus
kindlaks samaväärsed 20 vahemikku summade kajastamiseks selles
valuutas.

C0040/
R0010–R0200

Nõuete vahemiku ülempiir

Summa, millega vahemik lõpeb.

C0050, C0070,
C0090, C0110,
C0130, C0150,
C0170, C0190,
C0210, C0230,
C0250, C0270,
C0290, C0310,
C0330 /R0010–
R0210

Nõuete arv AY/UWY aastatel
N:N–14

►M2 Selliste õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate N kuni N–14 nõuete
arv igal aastal, mille puhul aruandeaasta lõpuks kuhjunud tekkinud
nõuete summa mahub vahemiku alampiiri ja ülempiiri vahele. ◄
Selliste õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate N kuni N–14 nõuete arv
igal aastal, mille puhul aruandeaasta jooksul tekkinud nõude
summa mahub vahemiku alampiiri ja ülempiiri vahele. Nõuete arv
on ajavahemiku lõpuks kuhjunud avatud nõuete arv pluss makse
tegemisega lõpetatud nõuete arv.

C0060, C0080,
C0100, C0120,
C0140, C0160,
C0180, C0200,
C0220, C0240,
C0260, C0280,
C0300, C0320,
C0340 /R0010–
R0210

Tekkinud nõuete kogusumma
AY/UWY aastatel N:N–14

►M2 „Sellised õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate N kuni N–14
nõuded aastate arvestuses, mille puhul aruandeaasta lõpuks
kuhjunud tekkinud nõuete kumulatiivne kogusumma mahub vahe
miku alampiiri ja ülempiiri vahele. ◄

C0050, C0070,
C0090, C0110,
C0130, C0150,
C0170, C0190,
C0210, C0230,
C0250, C0270,
C0290, C0310,
C0330/ R0300

Nõuete arv AY/UWY aastatel
N:N–14 – Kokku

Väiksemate nõuete puhul võib esitada hinnangud (nt vaikesumma),
kui see on kooskõlas vormil S.19.01 „Kahjukindlustuse nõuded”
esitatud ammendumiskolmnurga summadega.
►M2 Kuhjunud tekkinud nõuded koosnevad makstud nõuete bruto
summast ja esitatud, kuid veel arveldamata nõuete brutosummast
juhtumipõhiselt iga üksiku nõude kohta, olgu see avatud või suletud,
konkreetsete õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate (AY/UWY) kaupa.” ◄

Aastatel N kuni N–14 igal aastal tekkinud kõikide vahemike nõuete
kumulatiivne koguarv.
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C0060, C0080,
C0100, C0120,
C0140, C0160,
C0180, C0200,
C0220, C0240,
C0260, C0280,
C0300, C0320,
C0340 /R0300

Tekkinud nõuete kogusumma
AY/UWY aastatel N:N–14 –
Kokku

JUHISED

Aastatel N kuni N–14 igal aastal tekkinud kõikide vahemike nõuete
kumulatiivne kogusumma.

S.21.02 – Kahjukindlustuse kindlustusriskid
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute kindlustus- ja edasikindlus
tusandjate kohta esitatavat teavet.
Vorm täidetakse ainult kahjukindlustuse (sealhulgas NSLT tervisekindlustuse)
otsekindlustustegevuse kohta.
Vormil kajastatakse kõikide delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määrat
letud äriliinide 20 suurimat kindlustusriski, lähtudes omavastutusest netoarves
tuses. Kui selle meetodi põhjal jäävad kajastamata mõne delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini kaks suurimat kindlusriski,
kajastatakse need riskid eraldi. Kui mõne äriliini teatav kindlustusrisk mahub
20 suurima kindlustusriski sekka, tuleb seda kajastada ainult üks kord.
Omavastutus netoarvestuses ühe kindlustusriski puhul tähendab seda, et arvesse
on võetud kindlustus- või edasikindlustusandja suurimat võimalikku vastutust
pärast summade sissenõudmist edasikindlustusandjatelt (sealhulgas eriotstarbelis
test varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest) ja kindlustusvõtja omavastu
tust. Kui omavastutus netoarvestuses on liiga paljude riskide korral sama, kasu
tatakse teise kriteeriumina suurima kindlustussummaga kindlustuslepingut. Juhul
kui ka kindlustussummad on sama suured, kasutatakse viimase kriteeriumina
kõige asjakohasemat riski vastavalt kindlustus- või edasikindlustusandja
riskiprofiilile.

KIRJE

JUHISED

C0010

Riski tunnuskood

Kood on kordumatu identifitseerimisnumber, mille määrab kindlaks
riski kindlaks teinud kindlustus- või edasikindlustusandja, ja see peab
jääma samaks ka järgmiste aastaaruannete puhul.

C0020

Äriühingu või isiku nimi,
kellega risk on seotud

Kui risk on seotud äriühinguga, märkige asjaomase äriühingu nimi.

Riski kirjeldus

Esitatakse riski kirjeldus. Olenevalt delegeeritud määruse (EL) 2015/
35 I lisas määratletud äriliinist märgitakse selle äriühingu, hoone või
elukutse liik, mis on konkreetse riski vastu kindlustatud.

C0030

Kui risk on seotud füüsilise isikuga, kasutage kindlustuslepingu
numbri asemel pseudonüümi ja esitage teave selle pseudonüümi
all. Pseudonüümi all esitatud andmed on andmed, mida ei saa seos
tada teatava üksikisikuga ilma täiendavat teavet kasutamata, kui
niisugust täiendavat teavet hoitakse eraldi. Seejuures tuleb säilitada
järjekindlus. See tähendab, et sama kindlustusrisk tuleb esitada
aastast aastasse sama pseudonüümi all.
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C0040

Äriliin

JUHISED

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide
tähistamine. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – Ravikulukindlustus
2 – Sissetuleku kaotuse kindlustus
3 – Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus
4 – Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus
5 – Maismaasõidukite kindlustus
6 – Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus
7 – Tule- ja muu varakahju kindlustus
8 – Üldine vastutuskindlustus
9 – Krediidi- ja garantiikindlustus
10 – Õigusabikulude kindlustus
11 – Abistamisteenused
12 – Muud finantskahjud

C0050

Kindlustuskaitsega hõlmatud
riskikategooria

Kindlustuskaitsega hõlmatud riskikategooria kirjeldus oleneb üksu
sest ja selle esitamine ei ole kohustuslik. Termin „riskikategooria”
ei põhine 1. ja 2. tasandi terminoloogial, kuid seda võib käsitleda kui
täiendavat võimalust esitada lisateavet kindlustusriski(de) kohta.

C0060

Kehtivusaeg (alguskuupäev)

Märkige konkreetse kindlustuskaitse alguskuupäev (kindlustuskaitse
kehtivuse alguse kuupäev) ISO 8601 kohaselt (aaaa-kk-pp).

C0070

Kehtivusaeg (lõppkuupäev)

Märkige konkreetse kindlustuskaitse lõppkuupäev ISO 8601 kohaselt
(aaaa-kk-pp).

C0080

Valuuta

►M1 Märkige algse valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus. ◄

C0090

Kindlustussumma

Suurim summa, mida kindlustusandja on kohustatud maksma kind
lustuslepingu alusel. Suurim summa on seotud kindlustusriskiga.
Kui kindlustuslepinguga on hõlmatud mitu riskipositsiooni/riski kogu
riigis, märgitakse kindlustusrisk, mille puhul omavastutus on netoar
vestuses suurim. Kui risk on aktsepteeritud kaaskindlustuse alusel,
kajastab kindlustussumma aruande esitanud kahjukindlustusandja
vastutuse ülemmäära. Solidaarvastutuse korral peavad andmed sisal
dama ka maksetähtaja ületanud kaaskindlustaja osa.

C0100

Kindlustusvõtja omavastutus

Kindlustussumma osa, mille katab kindlustusvõtja.

C0110

Kindlustusmudeli tüüp

Kindlustusriski positsiooni ja edasikindlustuse vajalikkuse hindami
seks kasutatava kindlustusmudeli tüüp. Valige üks järgmisest loete
lust:
1 – Kindlustussumma:
suurim summa, mida kindlustusandja on kohustatud maksma esialgse
kindlustuslepingu alusel. Kindlustussumma suurus peab olema
märgitud ka juhul, kui kindlustusmudeli tüüpi ei saa välja tuua.
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2 – Suurim võimalik kahju:
kahju, mis võib tekkida kõige ebasoodsamate asjaolude enam või
vähem harukordse kokkulangemise korral, näiteks kui tule levik
peatub läbimatu takistuse taga või põleva materjali puudumise tõttu.
3 – Suurim tõenäoline kahju:
seda määratletakse kui hinnanguliselt suurimat kahju, mida võib
põhjustada üks tulekahju või muu kahjujuhtum olukorras, kus
esmaste eratuletõrjesüsteemide toimimise võime väheneb järsult,
kuid teisesed kaitsesüsteemid ja -organisatsioonid (näiteks hädaabi
teenistused ning erasektori ja/või avaliku sektori tuletõrje) toimivad
ettenähtud viisil. Selle hinnangu puhul ei võeta arvesse suurõnnetusi,
näiteks suurest tuleohtliku gaasi lekkest põhjustatud plahvatus, mis
võib ohustada suurt ettevõtte ala, suure koguse lõhkeainete plahvatus,
seismiline õnnetus, tsunami ja üleujutus, lennuki allakukkumine ning
rohkem kui ühes piirkonnas toime pandud süütamine. See määratlus
kätkeb endas suurima võimaliku kahju määratlust ja hinnangulise
suurima kahju määratlust, mille kindlustusandjad, edasikindlustu
sandjad ja edasikindlustusmaaklerid on üldiselt omaks ja kasutusele
võtnud.
4 – Hinnanguline suurim kahju:
kahju, mille võib vaatlusaluste asjaolude põhjal mõistlikult tuletada ja
mille põhjustajaks on üks sündmus, mille toimumist võib pidada
tõenäoliseks, kusjuures arvesse võetakse kõiki asjaolusid, mis võivad
suurendada või vähendada kahju ulatust, kuid arvese ei võeta sellised
kokkusattumusi ja katastroofe, mille toimumine ei ole küll võimatu,
kuid on ebatõenäoline.
5 – Muu:
muude võimalike kindlustusmudelite kasutamise korral. Kui kasuta
takse muud kindlustusmudelit, tuleb seda selgitada regulaarses järe
levalvelises aruandes.
Kuigi eespool nimetatud määratlusi kasutatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini „Tule- ja muu
varakahju kindlustus” puhul, võib sarnased määratlusi esineda ka
muude äriliinide puhul.

C0120

Summal põhinev
kindlustusmudel

Kindlustusriski suurim ühekordne kahju vastavalt kasutatavale kind
lustusmudelile. Kui ei kasutata ühtegi konkreetset kindlustusmudelit,
peab summa olema võrdne kirjes C0090 märgitud kindlustussum
maga, millest on maha arvatud kirjes C0100 kajastatud omavastutus.

C0130

Fakultatiivne edasikindlustus
summa (kõik
edasikindlustusandjad)

Osa kindlustussummast, mille kindlustusandja on edasikindlustusand
jate juures vabatahtlikult edasi kindlustanud (leping ja/või individu
aalne kindlustuskaitse). Kui fakultatiivne kindlustuskaitse ei hõlma
100 %, vaid üksnes 80 %, siis käsitatakse 20 % omavastutusena.

C0140

Edasikindlustussumma, v.a
fakultatiivne edasikindlustus
(kõik edasikindlustusandjad)

See osa kindlustussummast, mille kindlustusandja on edasi kindlus
tanud tavapäraste edasikindlustuslepingutega või muul viisil (seal
hulgas eriotstarbelised varakogumid ja piiratud edasikindlustus), v.a
fakultatiivne edasikindlustus.

C0150

Kindlustusandja omavastutus
netoarvestuses

Netosumma, mille puhul riskikandjaks on kindlustusandja, st see osa
kindlustussummast, mis ületab kindlustusvõtja omavastutust ja mis ei
ole kaetud edasikindlustusega.
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S.21.03 – Kahjukindlustuse kindlustusriskide jaotus – kindlustussummade
kaupa
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute kindlustus- ja edasikindlus
tusandjate kohta esitatavat teavet.
Vorm on tagasiulatuv ja see täidetakse ainult delegeeritud määruse (EL) 2015/35
I lisas määratletud otsekindlustustegevuse kahjukindlustuse äriliinide (sealhulgas
NSLT tervisekindlustuse) kohta.
Kindlustusriski portfelli puhul jaotatakse iga kindlustus- või edasikindlustusandja
aktsepteeritud kindlustusriski kindlustussumma (eelnevalt kindlaksmääratud)
vahemikesse. Kindlustusriski portfell esitatakse äriliinide kaupa. Kuid kuigi
kõikidel liikmesriikidel on kohustus esitada andmed teatavate äriliinide kohta,
võivad liikmesriigid vajaduse korral muuta kohustuslikuks ka andmete esitamise
muude äriliinide kohta. Vormi ei kasutada teatavate äriliinide puhul. (Vaata ka
kirje „Äriliin”).
Vaikimisi vahemike andmed on eurodes. Muu aruandlusvaluuta puhul määrab
asjaomane järelevalveasutus kindlaks samaväärsed 20 vahemikku summade
kajastamiseks selles valuutas.
Kindlustus- või edasikindlustusandja võib kasutada ka endale sobivaid vahe
mikke, eelkõige juhul, kui kindlustussumma on väiksem kui 100 000 eurot.
Kõikide aruandeperioodide puhul tuleb järjekindlalt kasutada samu vahemikke,
välja arvatud juhul, kui nõuete jaotus oluliselt muutub. Kindlustus- või edasi
kindlustusandja teavitab järelevalveasutust muudatuse tegemise kavatsusest, välja
arvatud juhul, kui järelevalveasutus on sellised muudatused juba ise teinud.
Üldjuhul on aruandekuupäevaks aruandeaasta lõpp, kuid nõuetekohaselt põhjen
datud juhtudel võib kindlustus- või edasikindlustusandja selleks kuupäevaks
valida ka kindlustuslepingute haldajalt teabe saamise kuupäeva. Seega võib kind
lustusriski portfelli puhul kasutada sama kuupäeva, mil kogutakse samalaadset
teavet edasikindlustuslepingute uuendamise ja fakultatiivse kindlustuskaitse
kohta.
Kindlustussumma kajastab iga üksikut kindlustusriski, mis on seotud ainult
äriliini kindlustuslepingutekohase peamise kindlustuskaitsega, ning on suurim
summa, mille kindlustusandja võib olla kohustatud välja maksma. See tähendab:
— kui varguskaitse puhul on täiendava kaitse kindlustussumma väiksem kui
tule- ja muu kahju põhikaitse kindlustussumma (kusjuures mõlemad kuuluvad
samasse äriliini), valitakse suurem kindlustussumma;
— kui kindlustuslepingukohane kindlustuskaitse hõlmab kogu riigis paljusid
hooneid, autosid vms, tuleb see jaotada osadeks;
— kui aktsepteeritud risk on kaetud kaaskindlustusega, kajastab kindlustus
summa aruande esitanud kahjukindlustusandja vastutuse ülemmäära.
— kaaskindlustusekohase solidaarvastutuse korral peab kindlustussumma sisal
dama ka maksetähtaja ületanud kaaskindlustaja osa.

KIRJED

Z0010

Äriliin

JUHISED

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide tähista
mine aruandes.
Esimene kategooria – kõigile liikmesriikidele kohustuslikud äriliinid:
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— maismaasõidukite kindlustus;
— merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus;
— tule- ja muu varakahju kindlustus;
— krediidi- ja garantiikindlustus.
Teine kategooria – äriliinid, mille kohustuslikuks muutmise otsustab riigi
järelevalveasutus:
— mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus;
— üldine vastutuskindlustus;
— ravikulukindlustus;
— sissetuleku kaotuse kindlustus;
— tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus;
— muud finantskahjud;
— õigusabikulude kindlustus;
— abistamisteenused.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – Ravikulukindlustus
2 – Sissetuleku kaotuse kindlustus
3 – Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus
4 – Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus
5 – Maismaasõidukite kindlustus
6 – Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus
7 – Tule- ja muu varakahju kindlustus
8 – Üldine vastutuskindlustus
9 – Krediidi- ja garantiikindlustus
10 – Õigusabikulude kindlustus
11 – Abistamisteenused
12 – Muud finantskahjud
C0020/
R0010–R0210

Kindlustussummade
vahemiku alampiir

Summa, millega algab vahemik, kuhu kuulub konkreetse kindlustusriski
kohane kindlustussumma ja kuhu see tuleb koondada.
Kui aruandlusvaluuta on euro, valitakse üks järgmisest viiest valikuvõi
malusest, mis kajastavad kindlustusriskide tavapärast jaotust:
1 – 20 kindlustussummade 25 000 eurost vahemikku ja üks lisavahemik
summale > 500 000 eurot.
2 – 20 kindlustussummade 50 000 eurost vahemikku ja üks lisavahemik
summale > 1 miljon eurot.
3 – 20 kindlustussummade 250 000 eurost vahemikku ja üks lisavahemik
summale > 5 miljonit eurot.
4 – 20 kindlustussummade 1 miljoni eurost vahemikku ja üks lisavahemik
summale > 20 miljonit eurot.
5 – 20 kindlustussummade 5 miljoni eurost vahemikku ja üks lisavahemik
summale > 100 miljonit eurot.
Kuid eelkõige juhul, kui kindlustussumma on < 100 000 eurot, kasutab
kindlustus- või edasikindlustusandja selleks, et andmed oleksid piisavalt
üksikasjalikud tekkinud nõuete jaotusest täieliku ülevaate saamiseks, omi
vahemikke, välja arvatud juhul, kui järelevalveasutus on sellised vahe
mikud juba ise kindlaks määranud.
Selliste kindlustuslepingute puhul, milles kindlustussumma ei ole kindlaks
määratud, teeb kindlustus- või edasikindlustusandja oma arvutused või
kasutab vaikeväärtusi.

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 670
▼B
KIRJED

JUHISED

Kõikide aruandeperioodide puhul tuleb järjekindlalt kasutada kord valitud
vahemikke, välja arvatud juhul, kui nõuete jaotus oluliselt muutub.
Muu aruandlusvaluuta puhul määrab asjaomane riiklik järelevalveasutus
kindlaks samaväärsed 20 vahemikku summade kajastamiseks selles
valuutas.
C0030/R0010–
R0200

Kindlustussummade
vahemiku ülempiir

Summa, millega lõpeb vahemik, kuhu kuulub konkreetse kindlustusriski
kohane kindlustussumma ja kuhu see tuleb koondada.

C0040/
R0010–R0210

Kindlustusriskide arv

Selliste kindlustusriskide arv, mille kindlustussumma mahub vahemiku
alampiiri ja ülempiiri vahele.

C0040/R0220

Kindlustusriskide arv –
Kokku

Kõigi vahemike kindlustusriskide koguarv

C0050/
R0010–R0210

Kindlustussummade
kogusumma

Kõikide selliste kindlustusriskide kindlustussummade kogusumma, väljen
datud brutosummana aruandlusvaluutas, mille kindlustussumma mahub
vahemiku alampiiri ja ülempiiri vahele.

C0050/R0220

Kindlustussummade
kogusumma – Kokku

Kõikides vahemikes kajastatud kindlustusriskide kindlustussummade
kogusummad kokku, väljendatud brutosummana aruandlusvaluutas.

C0060/
R0010–R0210

Aastane kindlustusmak
sete summa

Selliste kindlustusmaksete kogusumma, mis vastavad delegeeritud
määruse (EL) nr 2015/35 artikli 1 lõikes 11 määratletud kindlustusriskidele.

C0060/R0220

Aastane kindlustusmak
sete summa – Kokku

Kõikides vahemikes kajastatud aastaste kindlustusmaksete summad kokku.

S.22.01 – Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksuste kohta esitatavat teavet.
Käesolev vorm on asjakohane, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kohaldab
vähemalt ühte pikaajalist garantiimeedet või üleminekumeedet.
Käesolevas vormis kajastatakse selle mõju finantsseisundile, kui ühtegi ülemine
kumeedet ei kohaldata ning iga pikaajaline garantiimeede või üleminekumeede
on null. ►M2 Selleks järgitakse sammsammulist meetodit, arvates ühekaupa
välja üleminekumeetmed ja pikaajalised garantiimeetmed, arvutamata pärast
igat sammu ümber ülejäänud meetmete mõju. ◄
Mõju kajastatakse positiivsena, kui need suurendavad kajastatava kirje summat,
ja negatiivsena, kui need seda vähendavad (nt kui solventsuskapitalinõude või
omavahendite summa suureneb, esitatakse positiivne väärtus).

KIRJE

C0010/R0010

Summa koos pikaajaliste
garantiimeetmete ja ülemine
kumeetmetega – Tehnilised
eraldised

JUHISED

►M2 Tehniliste eraldiste brutosummale kokku ◄ (sh pikaajalised
garantiimeetmed ja üleminekumeetmed) kogusumma.
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C0020/R0010

Tehniliste eraldiste ülemineku
lise mahaarvamiseta – Tehni
lised eraldised

JUHISED

►M2 Tehniliste eraldiste brutosummale kokku ◄ ilma tehniliste
eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduseta,
kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.
►M2 Kui tehniliste eraldiste üleminekuline mahaarvamine ei ole
kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0010. ◄

C0030/R0010

Tehniliste eraldiste ülemineku
lise mahaarvamise mõju –
Tehnilised eraldised

►M2 Tehniliste eraldiste brutosumma kohandamisele ◄ summa
seoses üleminekulise mahaarvamise kohaldamisega tehniliste eral
diste suhtes.
See on tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta tehniliste
eraldiste ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega
tehniliste eraldiste vahe.

C0040/R0010

Ilma intressikõvera ülemineku ►M2 Tehniliste eraldiste brutosummale kokku ◄ ilma asjaomase
lise kohandamiseta – Tehni
riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta, kuid koos
lised eraldised
volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.
►M2 Kui asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekuline kohan
damine ei ole kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0020. ◄

C0050/R0010

Intressikõvera üleminekulise
kohandamise mõju – Tehni
lised eraldised

►M2 Tehniliste eraldiste brutosumma kohandamisele ◄ summa
seoses asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandami
sega.
See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanda
miseta tehniliste eraldiste ning pikaajaliste garantiimeetmete ja
üleminekumeetmetega tehniliste eraldiste vahe.

C0060/R0010

Ilma volatiilsusega kohanda
mise ja muude ülemineku
meetmeteta – Tehnilised
eraldised

►M2 Tehniliste eraldiste brutosummale kokku ◄ ilma tehniliste
eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asja
omase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduse ja volatiil
susega kohandamiseta, kuid koos võimaliku kattuvusega kohanda
misega.
►M2 Kui volatiilsusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage
sama summa mis veerus C0040. ◄

C0070/R0010

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Tehnilised eraldised

►M2 Tehniliste eraldiste brutosumma kohandamisele ◄ summa
seoses volatiilsusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null.
See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta
tehniliste eraldiste ning kirjetes C0010, C0020 ja C0040 kajastatud
tehnilistest eraldistest suurima tehnilise eraldise vahe.

C0080/R0010

Ilma kattuvusega kohandamise ►M2 Tehniliste eraldiste brutosummale kokku ◄ ilma ühegi pikaa
ja muude meetmeteta – Tehni jalise garantiimeetmeta.
lised eraldised
►M2 Kui kattuvusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage sama
summa mis veerus C0060. ◄

C0090/R0010

Kattuvusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Tehnilised eraldised

►M2 Tehniliste eraldiste brutosumma kohandamisele ◄ summa
seoses kattuvusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise ja
kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.
See on kattuvusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta
tehniliste eraldiste ning kirjetes C0010, C0020, C0040 ja C0060
kajastatud tehnilistest eraldistest suurima tehnilise eraldise vahe.

C0100/R0010

Kõigi pikaajaliste garantii
meetmete ja üleminekumeet
mete mõju – Tehnilised
eraldised

Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete rakendamisest
tingitud ►M2 tehniliste eraldiste brutosumma kohandamisele ◄
summa.

C0010/R0020

Summa koos pikaajaliste
garantiimeetmete ja ülemine
kumeetmetega –
Põhiomavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite kogu
summa koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetme
test tingitud kohandustega.
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C0020/R0020

Tehniliste eraldiste ülemineku
lise mahaarvamiseta –
Põhiomavahendid

JUHISED

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite kogu
summa ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest
tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohan
damisega.
►M2 Kui tehniliste eraldiste üleminekuline mahaarvamine ei ole
kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0010. ◄

C0030/R0020

C0040/R0020

Tehniliste eraldiste ülemineku
lise mahaarvamise mõju –
Põhiomavahendid

Põhiomavahendite kohandamise summa seoses üleminekulise
mahaarvamise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.
►M2 See on ühelt poolt üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi
eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite ning teiselt
poolt pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi
eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite vahe. ◄

Ilma intressikõvera ülemineku See on tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite
lise kohandamiseta –
kogusumma ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.
Põhiomavahendid
►M2 Kui asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekuline kohan
damine ei ole kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0020. ◄

C0050/R0020

C0060/R0020

Intressikõvera üleminekulise
kohandamise mõju –
põhiomavahendid

Tehniliste eraldiste kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba
intressikõvera üleminekulise kohandamisega.

Ilma volatiilsusega kohanda
mise ja muude ülemineku
meetmeteta –
Põhiomavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite kogu
summa ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tule
neva kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja
volatiilsusega kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohandami
sega.

►M2 See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomava
hendite ning veerus C0020 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes
arvutatud põhiomavahendite vahe. ◄

►M2 Kui volatiilsusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage
sama summa mis veerus C0040. ◄
C0070/R0020

C0080/R0020

C0090/R0020

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Põhiomavahendid

Põhiomavahendite kohandamise summa seoses volatiilsusega kohan
damisega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

Ilma kattuvusega kohandamise
ja muude meetmeteta –
Põhiomavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite kogu
summa ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

Kattuvusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Põhiomavahendid

Põhiomavahendite kohandamise summa seoses kattuvusega kohan
damisega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null.

►M2 See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeet
meteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomava
hendite ning veerus C0040 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes
arvutatud põhiomavahendite vahe. ◄

►M2 Kui kattuvusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage sama
summa mis veerus C0060. ◄

►M2 See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeet
meteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomava
hendite ning kirjes C0060 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes
arvutatud põhiomavahendite vahe. ◄
C0100/R0020

Kõigi pikaajaliste garantii
meetmete ja üleminekumeet
mete mõju – Põhiomavahendid

Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete rakendamisest
tingitud põhiomavahendite kohandamise summa.
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C0010/R0030

Summa koos pikaajaliste
garantiimeetmete ja ülemine
kumeetmetega – Põhiomava
hendid – Summa, mille võrra
varad ületavad kohustisi

Kogusumma, mille võrra varad ületavad kohustisi; kogusumma
arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest
garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest tingitud kohandustega.

C0020/R0030

Tehniliste eraldiste ülemineku
lise mahaarvamiseta – Põhio
mavahendid – Summa, mille
võrra varad ületavad kohustisi

Kogusumma, mille võrra varad ületavad kohustisi; kogusumma
arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eral
diste üleminekulisest mahaarvamisest tingitud kohanduseta, kuid
koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.
►M2 Kui tehniliste eraldiste üleminekuline mahaarvamine ei ole
kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0010. ◄

C0030/R0030

C0040/R0030

Tehniliste eraldiste ülemineku
lise mahaarvamise mõju –
Põhiomavahendid – Summa,
mille võrra varad ületavad
kohustisi

Selle summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, kohandamise
summa; kohandamine on tingitud tehniliste eraldiste suhtes ülemi
nekulise mahaarvamise kohaldamisest.

Ilma intressikõvera ülemineku
lise kohandamiseta – Põhio
mavahendid – Summa, mille
võrra varad ületavad kohustisi

Kogusumma, mille võrra varad ületavad kohustisi; kogusumma
arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma asjaomase riski
vaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos volatiil
suse ja kattuvusega kohandamisega.

►M2 See on summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, arvuta
tuna üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes,
ning summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, arvutatuna pikaa
jaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi
arvesse võttes, vahe. ◄

►M2 Kui asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekuline kohan
damine ei ole kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0020. ◄
C0050/R0030

C0060/R0030

Intressikõvera üleminekulise
kohandamise mõju – Põhio
mavahendid – Summa, mille
võrra varad ületavad kohustisi

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, võttes arvesse asja
omase riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist.

Ilma volatiilsusega kohanda
mise ja muude ülemineku
meetmeteta – Põhiomava
hendid – Summa, mille võrra
varad ületavad kohustisi

Kogusumma, mille võrra varad ületavad kohustisi; kogusumma
arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eral
diste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asja
omase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja kattuvusega kohan
damiseta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.

►M2 See on summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, arvuta
tuna asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandami
seta tehnilisi eraldisi arvesse võttes, ning veerus C0020 esitatud
tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud summa, mille võrra varad
ületavad kohustisi, vahe. ◄

►M2 Kui volatiilsusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage
sama summa mis veerus C0040. ◄
C0070/R0030

C0080/R0030

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Põhiomavahendid – Summa,
mille võrra varad ületavad
kohustisi

Selle summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, kohandamise
summa; kohandamine on tingitud volatiilsusega kohandamisest.
Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.
►M2 See on summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, arvuta
tuna tehnilisi eraldisi arvesse võttes, kuid volatiilsusega kohanda
mise ja muude üleminekumeetmeteta, ning summa, mille võrra
varad ületavad kohustisi, arvutatuna veerus C0040 esitatud tehnilisi
eraldisi arvesse võttes, vahe. ◄

Ilma kattuvusega kohandamise Kogusumma, mille võrra varad ületavad kohustisi; kogusumma
ja muude meetmeteta – Põhio arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma ühegi pikaaja
mavahendid – Summa, mille
lise garantiimeetmeta.
võrra varad ületavad kohustisi
►M2 Kui kattuvusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage sama
summa mis veerus C0060. ◄
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Kattuvusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Põhiomavahendid – Summa,
mille võrra varad ületavad
kohustisi

Selle summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, kohandamise
summa; kohandamine on tingitud kattuvusega kohandamisest. Vola
tiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui
kohandus on null.

C0100/R0030

Kõigi pikaajaliste garantii
meetmete ja üleminekumeet
mete mõju – Põhiomavahendid
– Summa, mille võrra varad
ületavad kohustisi

Selle summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, kohandamise
summa; kohandamine on tingitud pikaajalistest garantiimeetmetest
ja üleminekumeetmetest.

C0010/R0040

Summa koos pikaajaliste
garantiimeetmete ja ülemine
kumeetmetega – Põhiomava
hendid – Eraldatud vahendite
kogumi ja kattuvusega kohan
damise portfelli tõttu piiratud
omavahendid

Eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kogu
summa, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi koos
pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest tingitud
kohandustega.

C0020/R0040

Tehniliste eraldiste ülemineku
lise mahaarvamiseta – Põhio
mavahendid – Eraldatud
vahendite kogumi ja kattuvu
sega kohandamise portfelli
tõttu piiratud omavahendid

Eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kogu
summa, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma
tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tingitud kohan
duseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

Tehniliste eraldiste ülemineku
lise mahaarvamise mõju –
Põhiomavahendid – Eraldatud
vahendite kogumi ja kattuvu
sega kohandamise portfelli
tõttu piiratud omavahendid

Eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kohanda
mise summa seoses üleminekulise mahaarvamise kohaldamisega
tehniliste eraldiste suhtes.

Ilma intressikõvera ülemineku
lise kohandamiseta – Põhio
mavahendid – Eraldatud
vahendite kogumi ja kattuvu
sega kohandamise portfelli
tõttu piiratud omavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud vahendite
kogumi tõttu piiratud omavahendite kogusumma ilma asjaomase
riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos vola
tiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

Intressikõvera üleminekulise
kohandamise mõju – Põhio
mavahendid – Eraldatud
vahendite kogumi ja kattuvu
sega kohandamise portfelli
tõttu piiratud omavahendid

Eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kohanda
mise summa seoses asjaomase riskivaba intressikõvera ülemineku
lise kohandamisega.

C0030/R0040

C0040/R0040

C0050/R0040

►M2 See on summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, arvuta
tuna tehnilisi eraldisi arvesse võttes, kuid kattuvusega kohandamise
ja ühegi muu üleminekumeetmeta, ning veerus C0060 esitatud tehni
lisi eraldisi arvesse võttes arvutatud summa, mille võrra varad
ületavad kohustisi, vahe. ◄

►M2 Kui tehniliste eraldiste üleminekuline mahaarvamine ei ole
kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0010. ◄

►M2 See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi
arvesse võttes arvutatud, eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud
omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeet
metega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud vahendite
kogumi tõttu piiratud omavahendite vahe. ◄

►M2 Kui asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekuline kohan
damine ei ole kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0020. ◄

►M2 See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud
vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite ning veerus C0020
esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud vahen
dite kogumi tõttu piiratud omavahendite vahe. ◄
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Ilma volatiilsusega kohanda
mise ja muude ülemineku
meetmeteta – Põhiomava
hendid – Eraldatud vahendite
kogumi ja kattuvusega kohan
damise portfelli tõttu piiratud
omavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud vahendite
kogumi tõttu piiratud omavahendite kogusumma ilma tehniliste eral
diste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asja
omase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja volatiilsusega
kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Põhiomavahendid – Eraldatud
vahendite kogumi ja kattuvu
sega kohandamise portfelli
tõttu piiratud omavahendid

Eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kohanda
mise summa seoses volatiilsusega kohandamisega. Volatiilsusega
kohandamise mõju, kui kohandus on null.

Ilma kattuvusega kohandamise
ja muude meetmeteta – Põhio
mavahendid – Eraldatud
vahendite kogumi ja kattuvu
sega kohandamise portfelli
tõttu piiratud omavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud vahendite
kogumi tõttu piiratud omavahendite kogusumma ilma ühegi pikaa
jalise garantiimeetmeta.

Kattuvusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Põhiomavahendid – Eraldatud
vahendite kogumi ja kattuvu
sega kohandamise portfelli
tõttu piiratud omavahendid

Eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kohanda
mise summa seoses kattuvusega kohandamisega. Volatiilsusega
kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on
null.

C0100/R0040

Kõigi pikaajaliste garantii
meetmete ja üleminekumeet
mete mõju – Põhiomavahendid
– Eraldatud vahendite kogumi
ja kattuvusega kohandamise
portfelli tõttu piiratud
omavahendid

Eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kohanda
mise summa seoses pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeet
mete rakendamisega.

C0010/R0050

Summa koos pikaajaliste
garantiimeetmete ja ülemine
kumeetmetega – Solventsuska
pitalinõude täitmiseks nõuete
kohased omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite
kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi
koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest
tingitud kohandustega.

C0020/R0050

Tehniliste eraldiste ülemineku
lise mahaarvamiseta –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased
omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite
kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi
ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tingitud
kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

C0070/R0040

C0080/R0040

C0090/R0040

►M2 Kui volatiilsusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage
sama summa mis veerus C0040. ◄

►M2 See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeet
meteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud
vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite ning veerus C0040
esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud vahen
dite kogumi tõttu piiratud omavahendite vahe. ◄

►M2 Kui kattuvusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage sama
summa mis veerus C0060. ◄

►M2 See on kattuvusega kohandamise ja ühegi muu ülemineku
meetmeta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud
vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite ning veerus C0060
esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud vahen
dite kogumi tõttu piiratud omavahendite vahe. ◄

►M2 Kui tehniliste eraldiste üleminekuline mahaarvamine ei ole
kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0010. ◄
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Tehniliste eraldiste ülemineku
lise mahaarvamise mõju –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased
omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite
kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarvamise kohalda
misega tehniliste eraldiste suhtes.

Ilma intressikõvera ülemineku
lise kohandamiseta – Solvent
suskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased omavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kogusumma ilma asjaomase
riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos vola
tiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

►M2 See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi
arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuete
kohaste omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja ülemi
nekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solvent
suskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe. ◄

►M2 Kui asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekuline kohan
damine ei ole kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0020. ◄

C0050/R0050

C0060/R0050

Intressikõvera üleminekulise
kohandamise mõju – Solvent
suskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite
kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba intressikõvera
üleminekulise kohandamisega.

Ilma volatiilsusega kohanda
mise ja muude ülemineku
meetmeteta – Solventsuskapi
talinõude täitmiseks nõueteko
hased omavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kogusumma ilma tehniliste
eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asja
omase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja volatiilsusega
kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.

►M2 See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsus
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ning veerus
C0020 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsus
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe. ◄

►M2 Kui volatiilsusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage
sama summa mis veerus C0040. ◄

C0070/R0050

C0080/R0050

C0090/R0050

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased
omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite
kohandamise summa seoses volatiilsusega kohandamisega. Volatiil
susega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

Ilma kattuvusega kohandamise
ja muude meetmeteta –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased
omavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kogusumma ilma ühegi
pikaajalise garantiimeetmeta.

Kattuvusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased
omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite
kohandamise summa seoses kattuvusega kohandamisega. Volatiilsu
sega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus
on null.

►M2 See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeet
meteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuska
pitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ning veerus
C0040 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsus
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe. ◄

►M2 Kui kattuvusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage sama
summa mis veerus C0060. ◄

►M2 See on kattuvusega kohandamise ja ühegi muu ülemineku
meetmeta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsus
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ning veerus
C0060 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsus
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe. ◄
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C0100/R0050

Pikaajaliste garantiimeetmete ja
üleminekumeetmete mõju –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased
omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite
kohandamise summa seoses pikaajaliste garantiimeetmete ja ülemi
nekumeetmete rakendamisega.

C0010/R0060

Summa koos pikaajaliste
garantiimeetmete ja ülemine
kumeetmetega – Solventsuska
pitalinõude täitmiseks nõuete
kohased esimese taseme
omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme
omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud
tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja ülemineku
meetmetest tingitud kohandustega.

C0020/R0060

Tehniliste eraldiste ülemineku
lise mahaarvamiseta –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased esimese
taseme omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme
omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud
tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarva
misest tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega
kohandamisega.
►M2 Kui tehniliste eraldiste üleminekuline mahaarvamine ei ole
kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0010. ◄

C0030/R0060

C0040/R0060

C0050/R0060

C0060/R0060

Tehniliste eraldiste ülemineku
lise mahaarvamise mõju –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased esimese
taseme omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme
omavahendite kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarva
mise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.

Ilma intressikõvera ülemineku
lise kohandamiseta – Solvent
suskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased esimese taseme
omavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite kogusumma
ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta,
kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

Intressikõvera üleminekulise
kohandamise mõju – Solvent
suskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased esimese taseme
omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme
omavahendite kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba
intressikõvera üleminekulise kohandamisega.

Ilma volatiilsusega kohanda
mise ja muude ülemineku
meetmeteta – Solventsuskapi
talinõude täitmiseks nõueteko
hased esimese taseme
omavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite kogusumma
ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva
kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja vola
tiilsusega kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.

►M2 See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi
arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuete
kohaste esimese taseme omavahendite ning pikaajaliste garantiimeet
mete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvu
tatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese
taseme omavahendite vahe. ◄

►M2 Kui asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekuline kohandamine
ei ole kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0020. ◄

►M2 See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsus
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahen
dite ning veerus C0020 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvu
tatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese
taseme omavahendite vahe. ◄

►M2 Kui volatiilsusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage
sama summa mis veerus C0040. ◄
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C0070/R0060

JUHISED

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased esimese
taseme omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme
omavahendite kohandamise summa seoses volatiilsusega kohanda
misega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

Ilma kattuvusega kohandamise
ja muude meetmeteta –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased esimese
taseme omavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite kogusumma
ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

Kattuvusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased esimese
taseme omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme
omavahendite kohandamise summa seoses kattuvusega kohandami
sega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju,
kui kohandus on null.

C0100/R0060

Pikaajaliste garantiimeetmete ja
üleminekumeetmete mõju –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased esimese
taseme omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme
omavahendite kohandamise summa seoses pikaajaliste garantiimeet
mete ja üleminekumeetmete rakendamisega.

C0010/R0070

Summa koos pikaajaliste
garantiimeetmete ja ülemine
kumeetmetega – Solventsuska
pitalinõude täitmiseks nõuete
kohased teise taseme
omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme
omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud
tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja ülemineku
meetmetest tingitud kohandustega.

C0020/R0070

Tehniliste eraldiste ülemineku
lise mahaarvamiseta –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased teise
taseme omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme
omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud
tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarva
misest tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega
kohandamisega.

C0080/R0060

C0090/R0060

►M2 See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeet
meteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuska
pitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite
ning veerus C0040 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud
solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme
omavahendite vahe. ◄

►M2 Kui kattuvusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage sama
summa mis veerus C0060. ◄

►M2 See on kattuvusega kohandamise ja ühegi muu ülemineku
meetmeta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsus
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahen
dite ning veerus C0060 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvu
tatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese
taseme omavahendite vahe. ◄

►M2 Kui tehniliste eraldiste üleminekuline mahaarvamine ei ole
kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0010. ◄

C0030/R0070

Tehniliste eraldiste ülemineku
lise mahaarvamise mõju –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased teise
taseme omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme
omavahendite kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarva
mise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.
►M2 See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi
arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuete
kohaste teise taseme omavahendite ning pikaajaliste garantiimeet
mete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvu
tatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme
omavahendite vahe. ◄
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C0040/R0070

C0050/R0070

C0060/R0070

C0070/R0070

C0080/R0070

C0090/R0070

C0100/R0070

KIRJE

JUHISED

Ilma intressikõvera ülemineku
lise kohandamiseta – Solvent
suskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased teise taseme
omavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite kogusumma
ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta,
kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

Intressikõvera üleminekulise
kohandamise mõju – Solvent
suskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased teise taseme
omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme
omavahendite kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba
intressikõvera üleminekulise kohandamisega.

Ilma volatiilsusega kohanda
mise ja muude ülemineku
meetmeteta – Solventsuskapi
talinõude täitmiseks nõueteko
hased teise taseme
omavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite kogusumma
ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva
kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja vola
tiilsusega kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased teise
taseme omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme
omavahendite kohandamise summa seoses volatiilsusega kohanda
misega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

Ilma kattuvusega kohandamise
ja muude meetmeteta –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased teise
taseme omavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite kogusumma
ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

Kattuvusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased teise
taseme omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme
omavahendite kohandamise summa seoses kattuvusega kohandami
sega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju,
kui kohandus on null.

Pikaajaliste garantiimeetmete ja
üleminekumeetmete mõju –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased teise
taseme omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme
omavahendite kohandamise summa seoses pikaajaliste garantiimeet
mete ja üleminekumeetmete rakendamisega.

►M2 Kui asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekuline kohandamine
ei ole kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0020. ◄

►M2 See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsus
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite
ning veerus C0020 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud
solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme
omavahendite vahe. ◄

►M2 Kui volatiilsusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage
sama summa mis veerus C0040. ◄

►M2 See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeet
meteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuska
pitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite ning
veerus C0040 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud
solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme
omavahendite vahe. ◄

►M2 Kui kattuvusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage sama
summa mis veerus C0060. ◄

►M2 See on kattuvusega kohandamise ja ühegi muu ülemineku
meetmeta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsus
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite
ning veerus C0060 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud
solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme
omavahendite vahe. ◄
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C0010/R0080

Summa koos pikaajaliste
garantiimeetmete ja ülemine
kumeetmetega – Solventsuska
pitalinõude täitmiseks nõuete
kohased kolmanda taseme
omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme
omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud
tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja ülemineku
meetmetest tingitud kohandustega.

C0020/R0080

Tehniliste eraldiste ülemineku
lise mahaarvamiseta –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased kol
manda taseme omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme
omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud
tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarva
misest tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega
kohandamisega.
►M2 Kui tehniliste eraldiste üleminekuline mahaarvamine ei ole
kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0010. ◄

C0030/R0080

C0040/R0080

C0050/R0080

C0060/R0080

Tehniliste eraldiste ülemineku
lise mahaarvamise mõju –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased kol
manda taseme omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme
omavahendite kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarva
mise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.

Ilma intressikõvera ülemineku
lise kohandamiseta – Solvent
suskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased kolmanda
taseme omavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite kogu
summa ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

Intressikõvera üleminekulise
kohandamise mõju – Solvent
suskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased kolmanda
taseme omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme
omavahendite kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba
intressikõvera üleminekulise kohandamisega.

Ilma volatiilsusega kohanda
mise ja muude ülemineku
meetmeteta – Solventsuskapi
talinõude täitmiseks nõueteko
hased kolmanda taseme
omavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite kogu
summa ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tule
neva kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja
volatiilsusega kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohandami
sega.

►M2 See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi
arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuete
kohaste kolmanda taseme omavahendite ning pikaajaliste garantii
meetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes
arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kol
manda taseme omavahendite vahe. ◄

►M2 Kui asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekuline kohan
damine ei ole kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0020. ◄

►M2 See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsus
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahen
dite ning veerus C0020 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes
arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kol
manda taseme omavahendite vahe. ◄

►M2 Kui volatiilsusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage
sama summa mis veerus C0040. ◄
C0070/R0080

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased kol
manda taseme omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme
omavahendite kohandamise summa seoses volatiilsusega kohanda
misega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.
►M2 See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeet
meteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuska
pitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahen
dite ning veerus C0040 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes
arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kol
manda taseme omavahendite vahe. ◄
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Ilma kattuvusega kohandamise
ja muude meetmeteta –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased kol
manda taseme omavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite kogu
summa ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

Kattuvusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased kol
manda taseme omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme
omavahendite kohandamise summa seoses kattuvusega kohandami
sega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju,
kui kohandus on null.

C0100/R0080

Pikaajaliste garantiimeetmete ja
üleminekumeetmete mõju –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased kol
manda taseme omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme
omavahendite kohandamise summa seoses pikaajaliste garantiimeet
mete ja üleminekumeetmete rakendamisega.

C0010/R0090

Summa koos pikaajaliste
garantiimeetmete ja ülemine
kumeetmetega –
Solventsuskapitalinõue

Solventsuskapitalinõude kogusumma, mille arvutamisel on arvesse
võetud tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja
üleminekumeetmetest tingitud kohandustega.

C0020/R0090

Tehniliste eraldiste ülemineku
lise mahaarvamiseta –
Solventsuskapitalinõue

Solventsuskapitalinõude kogusumma, mille arvutamisel on arvesse
võetud tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest
mahaarvamisest tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja
kattuvusega kohandamisega.

C0090/R0080

►M2 Kui kattuvusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage sama
summa mis veerus C0060. ◄

►M2 See on kattuvusega kohandamise ja ühegi muu ülemineku
meetmeta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsus
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahen
dite ning veerus C0060 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes
arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kol
manda taseme omavahendite vahe. ◄

►M2 Kui tehniliste eraldiste üleminekuline mahaarvamine ei ole
kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0010. ◄

C0030/R0090

C0040/R0090

Tehniliste eraldiste ülemineku
lise mahaarvamise mõju –
Solventsuskapitalinõue

Solventsuskapitalinõude kohandamise summa seoses üleminekulise
mahaarvamise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.
►M2 See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi
arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude ning pikaajaliste
garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse
võttes arvutatud solventsuskapitalinõude vahe. ◄

Ilma intressikõvera ülemineku See on tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitali
lise kohandamiseta –
nõude kogusumma ilma asjaomase riskivaba intressikõvera ülemine
kulise kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohanda
Solventsuskapitalinõue
misega.
►M2 Kui asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekuline kohan
damine ei ole kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0020. ◄

C0050/R0090

Üleminekumeetmete mõju
intressimäärale –
Solventsuskapitalinõue

Solventsuskapitalinõude kohandamise summa seoses asjaomase
riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamisega.
►M2 See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsus
kapitalinõude ning veerus C0020 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse
võttes arvutatud solventsuskapitalinõude vahe. ◄
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C0060/R0090

Ilma volatiilsusega kohanda
mise ja muude ülemineku
meetmeteta –
Solventsuskapitalinõue

JUHISED

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
kogusumma ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest
tuleneva kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera ülemineku
lise ja volatiilsusega kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohan
damisega.
►M2 Kui volatiilsusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage
sama summa mis veerus C0040. ◄

C0070/R0090

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Solventsuskapitalinõue

Solventsuskapitalinõude kohandamise summa seoses volatiilsusega
kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus
on null.
►M2 See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeet
meteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuska
pitalinõude ning veerus C0040 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse
võttes arvutatud solventsuskapitalinõude vahe. ◄

C0080/R0090

C0090/R0090

Ilma kattuvusega kohandamise
ja muude meetmeteta –
Solventsuskapitalinõue

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
kogusumma ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

Kattuvusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Solventsuskapitalinõue

Solventsuskapitalinõude kohandamise summa seoses kattuvusega
kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohan
damise mõju, kui kohandus on null.

►M2 Kui kattuvusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage sama
summa mis veerus C0060. ◄

►M2 See on kattuvusega kohandamise ja ühegi muu ülemineku
meetmeta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsus
kapitalinõude ning veerus C0060 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse
võttes arvutatud solventsuskapitalinõude vahe. ◄

C0100/R0090

Kõigi pikaajaliste garantii
meetmete ja üleminekumeet
mete mõju –
Solventsuskapitalinõue

Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete rakendamisest
tingitud solventsuskapitalinõude kohandamise summa.

C0010/R0100

Summa koos pikaajaliste
garantiimeetmete ja ülemine
kumeetmetega – Miinimumka
pitalinõude täitmiseks nõuete
kohased omavahendid

Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite
kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi
koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest
tingitud kohandustega.

C0020/R0100

Tehniliste eraldiste ülemineku
lise mahaarvamiseta – Miini
mumkapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased omavahendid

Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite
kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi
ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tingitud
kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.
►M2 Kui tehniliste eraldiste üleminekuline mahaarvamine ei ole
kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0010. ◄

C0030/R0100

Tehniliste eraldiste ülemineku
lise mahaarvamise mõju –
Miinimumkapitalinõude täit
miseks nõuetekohased
omavahendid

Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite
kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarvamise kohalda
misega tehniliste eraldiste suhtes.
►M2 See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi
arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuete
kohaste omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja ülemi
nekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miini
mumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe. ◄
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C0040/R0100

Ilma intressikõvera ülemineku
lise kohandamiseta – Miini
mumkapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased omavahendid

JUHISED

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kogusumma ilma asjaomase
riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos vola
tiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.
►M2 Kui asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekuline kohan
damine ei ole kohaldatav, esitage sama summa mis veerus
C0020. ◄

C0050/R0100

C0060/R0100

Intressikõvera üleminekulise
kohandamise mõju – Miini
mumkapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased omavahendid

Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite
kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba intressikõvera
üleminekulise kohandamisega.

Ilma volatiilsusega kohanda
mise ja muude ülemineku
meetmeteta – Miinimumkapi
talinõude täitmiseks nõueteko
hased omavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kogusumma ilma tehniliste
eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asja
omase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja volatiilsusega
kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.

►M2 See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimum
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ning veerus
C0020 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimum
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe. ◄

►M2 Kui volatiilsusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage
sama summa mis veerus C0040. ◄

C0070/R0100

C0080/R0100

C0090/R0100

C0100/R0100

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Miinimumkapitalinõude täit
miseks nõuetekohased
omavahendid

Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite
kohandamise summa seoses volatiilsusega kohandamisega. Volatiil
susega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

Ilma kattuvusega kohandamise
ja muude meetmeteta – Miini
mumkapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased omavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kogusumma ilma ühegi
pikaajalise garantiimeetmeta.

Kattuvusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Miinimumkapitalinõude täit
miseks nõuetekohased
omavahendid

Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite
kohandamise summa seoses kattuvusega kohandamisega. Volatiilsu
sega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus
on null.

Pikaajaliste garantiimeetmete ja
üleminekumeetmete mõju –
Miinimumkapitalinõude täit
miseks nõuetekohased
omavahendid

Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite
kohandamise summa seoses pikaajaliste garantiimeetmete ja ülemi
nekumeetmete rakendamisega.

►M2 See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeet
meteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumka
pitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ning veerus
C0040 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimum
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe ◄

►M2 Kui kattuvusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage sama
summa mis veerus C0060. ◄

►M2 See on kattuvusega kohandamise ja ühegi muu ülemineku
meetmeta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimum
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ning veerus
C0060 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimum
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe. ◄
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C0010/R0110

Summa koos pikaajaliste
garantiimeetmete ja ülemine
kumeetmetega –
Miinimumkapitalinõue

Miinimumkapitalinõude kogusumma, mille arvutamisel on arvesse
võetud tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja
üleminekumeetmetest tingitud kohandustega.

C0020/R0110

Tehniliste eraldiste ülemineku
lise mahaarvamiseta –
Miinimumkapitalinõue

Miinimumkapitalinõude kogusumma, mille arvutamisel on arvesse
võetud tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest
mahaarvamisest tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja
kattuvusega kohandamisega.
►M2 Kui tehniliste eraldiste üleminekuline mahaarvamine ei ole
kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0010. ◄

C0030/R0110

C0040/R0110

Tehniliste eraldiste ülemineku
lise mahaarvamise mõju –
Miinimumkapitalinõue

Miinimumkapitalinõude kohandamise summa seoses üleminekulise
mahaarvamise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.
►M2 See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi
arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude ning pikaajaliste
garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse
võttes arvutatud miinimumkapitalinõude vahe. ◄

Ilma intressikõvera ülemineku See on tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitali
nõude kogusumma ilma asjaomase riskivaba intressikõvera ülemine
lise kohandamiseta –
kulise kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohanda
Miinimumkapitalinõue
misega.
►M2 Kui asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekuline kohan
damine ei ole kohaldatav, esitage sama summa mis veerus
C0020. ◄

C0050/R0110

C0060/R0110

Intressikõvera üleminekulise
kohandamise mõju –
Miinimumkapitalinõue

Miinimumkapitalinõude kohandamise summa seoses asjaomase
riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamisega.

Ilma volatiilsusega kohanda
mise ja muude ülemineku
meetmeteta –
Miinimumkapitalinõue

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude
kogusumma ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest
tuleneva kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera ülemineku
lise ja volatiilsusega kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohan
damisega.

►M2 See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimum
kapitalinõude ning veerus C0020 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse
võttes arvutatud miinimumkapitalinõude vahe. ◄

►M2 Kui volatiilsusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage
sama summa mis veerus C0040. ◄
C0070/R0110

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Miinimumkapitalinõue

Miinimumkapitalinõude kohandamise summa seoses volatiilsusega
kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus
on null.
►M2 See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeet
meteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumka
pitalinõude ning veerus C0040 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse
võttes arvutatud miinimumkapitalinõude vahe. ◄

C0080/R0110

C0090/R0110

Ilma kattuvusega kohandamise
ja muude meetmeteta –
Miinimumkapitalinõue

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude
kogusumma ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

Kattuvusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Miinimumkapitalinõue

Miinimumkapitalinõude kohandamise summa seoses kattuvusega
kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohan
damise mõju, kui kohandus on null.

►M2 Kui kattuvusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage sama
summa mis veerus C0060. ◄

►M2 See on kattuvusega kohandamise ja ühegi muu ülemineku
meetmeta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimum
kapitalinõude ning veerus C0060 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse
võttes arvutatud miinimumkapitalinõude vahe. ◄
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C0100/R0110

Kõigi pikaajaliste garantii
meetmete ja üleminekumeet
mete mõju –
Miinimumkapitalinõue

JUHISED

Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete rakendamisest
tingitud miinimumkapitalinõude kohandamise summa.

S.22.02 – Tulevaste rahavoogude prognoos (parim hinnang – kattuvusega
kohandamise portfellid)
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksuste kohta esitatavat teavet.
Käesolev vorm esitatakse iga kattuvusega kohandamise portfelli kohta, mille on
heaks kiitnud järelevalveasutus.

KIRJE

Z0010

Kattuvusega kohandamise
portfell

JUHISED

Märkige kindlustus- või edasikindlustusandja poolt igale kattuvusega
kohandamise portfellile määratud kordumatu number.
Kattuvusega kohandamise portfelli identifitseerimise võimaldamiseks
tuleb sama numbrit kasutada järjekindlalt kogu aeg ja ka teistel
vormidel.

C0020/
R0010–R0450

Tulevaste rahavoogude prog
noos aruandeperioodi lõpus –
Üleelamisriskist, suremusriskist
ja ümberhindamise riskist
tulenev väljaminev rahavoog

Iga kattuvusega kohandamise portfelli kindlustus- ja edasikindlustus
lepingute kohustuste kohase üleelamisriski, suremusriski ja ümber
hindamise riskiga seotud tulevane väljaminev rahavoog makseaastate
kaupa, kusjuures 12kuiste perioodide arvestamist alustatakse
aruandekuupäevast.

C0030/
R0010–R0450

Tulevaste rahavoogude prog
noos aruandeperioodi lõpus –
Kuludest tulenev väljaminev
rahavoog

Iga kattuvusega kohandamise portfelli kindlustus- ja edasikindlustus
lepingute kohustuste kohaste kuludega seotud tulevane väljaminev
rahavoog makseaastate kaupa, kusjuures 12kuiste perioodide arves
tamist alustatakse aruandekuupäevast.

C0040/
R0010–R0450

Tulevaste rahavoogude prog
noos aruandeperioodi lõpus –
varast tulenevad riskiga korri
geeritud rahavood

Iga kattuvusega kohandamise portfelli varadega seotud sissetulevad
ja väljaminevad rahavood makse- või laekumisaastate kaupa. Need
vood tuleb asjakohaselt kohandada, et võtta arvesse makseviivituse
tõenäosust või osa riskivaba intressimäära ületava marginaali pikaa
jalisest keskmisest vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35
artiklile 53.

C0050/
R0010–R0450

Mittevastavus aruandeperioodil
– Positiivne diskonteerimata
mittevastavus (sissetulevad
vood > väljaminevad vood)

Kui sagedus on madalam kui kord aastas, märkida igal real aasta
positiivne diskonteerimata mittevastavuste summa (sissetulevad vood
> väljaminevad vood).

Mittevastavus aruandeperioodil
– Negatiivne diskonteerimata
mittevastavus (sissetulevad
vood < väljaminevad vood)

Kui sagedus on madalam kui kord aastas, märkida igal real aasta
diskonteerimata mittevastavuste puudujääk (sissetulevad vood
< väljaminevad vood).

C0060/
R0010–R0450

Osa perioodide positiivset mittevastavust ei tohi tasaarvestada nega
tiivse mittevastavusega.

Osa perioodide negatiivset mittevastavust ei tohi tasaarvestada posi
tiivse mittevastavusega.

S.22.03 – Teave kattuvusega kohandamise arvutamise kohta
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksuste kohta esitatavat teavet.
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heaks kiitnud järelevalveasutus.

KIRJE

Z0010

Kattuvusega kohanda
mise portfell

JUHISED

Märkige kindlustus- või edasikindlustusandja poolt igale kattuvusega
kohandamise portfellile määratud kordumatu number.
Kattuvusega kohandamise portfelli identifitseerimise võimaldamiseks tuleb
sama numbrit kasutada järjekindlalt kogu aeg ja ka teistel vormidel.

Üldine kattuvusega kohandamise arvutamine

C0010/R0010

Kindlustuslepingutest
tulenevate kohustuste
rahavoogude suhtes
kohaldatav aastane
tegelik intressimäär

Aastane tegelik intressimäär, mis arvutatakse ühe diskontomäärana, mis
kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelli
rahavoogude suhtes kohaldamise korral annab väärtuse, mis on võrdne
vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 75 määratud varade portfelli
väärtusega.

C0010/R0020

Parima hinnangu aastane
tegelik intressimäär

Aastane tegelik intressimäär, mis arvutatakse ühe diskontomäärana, mis
kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelli
rahavoogude suhtes kohaldamise korral annab väärtuse, mis on võrdne
kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste portfelli
parima hinnangu väärtusega, kui põhilist riskivaba intressikõverat kasu
tades võetakse arvesse raha ajaväärtust.

C0010/R0030

Varast tulenevate raha
voogude riskiga korri
geerimiseks kasutatud
makseviivituse tõenäosus

Makseviivituse tõenäosus on finantsprotsendimäärana väljendatud summa
(vormingus, mida on kasutatud ka ridadel R0010 ja R0020), mille võrra
on kohandatud määratud varaportfelli rahavoogusid vastavalt delegeeritud
määruse (EL) nr 2015/35 artiklile 53.
„Varast tulenevad riskiga korrigeeritud rahavood” – varade oodatav raha
voog vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artiklile 53.
See summa ei sisalda real R0050 märgitud suurenemist.

Alushinnavahe osa, mida
ei kajastata varast tule
nevate rahavoogude
riskiga korrigeerimisel.

Alushinnavahe osa, mida ei ole kajastatud määratud varaportfelli rahavoo
gude kohandamisel vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artik
lile 53.

C0010/R0050

Alushinnavahe suurene
mine halvema kui inves
teerimisjärgu krediidirei
tinguga varade puhul

Alushinnavahe suurenemine halvema kui investeerimisjärgu krediidirei
tinguga varade puhul väljendatuna finantsprotsendimäärana vormingus,
mida on kasutatud ka ridadel R0010, R0020 ja R0120. Halvema kui
investeerimisjärgu krediidireitinguga varade makseviivituse tõenäosuse
suurenemist võetakse arvesse varast tulenevate rahavoogude riskiga
korrigeerimisel.

C0010/R0060

Riskivaba intressimäära
kattuvusega
kohandamine

Aruandes kajastatava portfelli riskivaba intressimäära kattuvusega kohan
damine (kümnendarvuna).

C0010/R0040

See summa väljendatakse finantsprotsendimäärana vormingus, mida on
kasutatud ka ridadel R0010 ja R0020. See summa ei sisalda real R0050
märgitud suurenemist.
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Solventsuskapitalinõude suremusstressil põhinevad nõuetekohasuse kriteeriumid

Suremusriski stress
kattuvusega kohandamise
puhul

Parima hinnangu brutoväärtuse suurenemine, kui brutoväärtuse arvutami
seks on kasutatud suremusriski stressil põhinevat põhilist riskivaba määra,
võrreldes sellega, kui brutomäära arvutamiseks on kasutatud põhilist riski
määra vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77b artikli 1 punktile f ja
delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artiklile 52.

C0010/R0080

Portfelli varade
turuväärtus

Solventsus II kohane portfelli varade väärtus

C0010/R0090

Inflatsiooniga seotud
varade turuväärtus

Selliste varade Solventsus II kohane väärtus, mille puhul tulu on seotud
inflatsiooniga (direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77b lõige 1).

C0010/R0100

Inflatsiooniga seotud
parim hinnang

Parim hinnang kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevate
kohustuste rahavoogude suurusele inflatsioonist sõltuvuse korral.

C0010/R0110

Varade turuväärtus, kui
kolmandatel isikutel on
õigus muuta
rahavoogusid

Varade väärtus, kui kolmandatel isikutel on õigus muuta rahavoogusid
(direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77b lõige 1).

C0010/R0120

Varadest saadav tulu –
varaportfell

Märgi iga kattuvusega kohandamise portfelliga seotud varade riskiga
korrigeeritud sisemine tulumäär (IRR), mida mõõdetakse diskontomää
rana, mille puhul vara väljamineva rahavoo nüüdisväärtus on võrdne
varast tuleneva riskiga korrigeeritud sissetuleva rahavoo nüüdisväärtusega.

C0010/R0130

Tagasiostetud lepingute
turuväärtus

Aruandeperioodi jooksul tagasiostetud kindlustus- ja edasikindlustuslepin
gutest tulenevate kohustuste parima hinnangu väärtus iga kattuvusega
kohandamise portfelli kohta.

C0010/R0140

Tagasiostuõiguste kasu
tamise arv

Kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste tagasiost
mise õiguse kasutamiste arv aruandeperioodil iga kattuvusega kohanda
mise portfelli kohta.

C0010/R0150

Tagasiostetud lepinguid
katvate varade
turuväärtus

Kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevaid tagasiostetud kohus
tusi katvate varade väärtus tagasiostuõiguse kasutamise ajal, hinnatuna
kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga 75.

C0010/R0160

Kindlustusvõtjatele
makstud summa

Kasutatud tagasiostuõiguste alusel kindlustusvõtjatele makstud summa
suurus.

C0010/R0070

Portfell

See summa erineb summast ridadel R0130 ja R0150, mille puhul lepingu
tagasiostusäte ei anna kindlustusvõtjale õigust saada kogu nendel ridadel
märgitud summat.

Kohustused

C0010/R0170

Kestus

Kohustuste Macaulay kestusega samaväärne meede, mille puhul võetakse
arvesse kõiki selliste portfellide kindlustus- ja edasikindlustuslepingute
rahavooge, mille puhul on kasutatud kattuvusega kohandamist.
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S.22.04 – Teave intressimäärade arvutamisega seotud üleminekumeetmete
kohta
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksuste kohta esitatavat teavet.
Vorm täidetakse iga sellise valuuta kohta, mille suhtes kohaldatakse asjakohase
riskivaba intressikõvera üleminekulist kohandamist. Veeru C0020 täitmisel
võetakse arvesse ainult tagatud intressimääraga toodetest tulenevate kohustuste
puhul tagatud parimat hinnangut. Tuleviku määramata hüvitisi ei võeta arvesse.
Solventsus I intressimäära vahemike kindlaksmääramiseks vajalikku hindamist
võib teha homogeensete riskigruppida kaupa.

KIRJE

JUHISED

Üldine üleminekulise kohanduse arvutamine
Z0010

Valuuta

Märkige iga sellise valuuta tähtkood ISO 4217 kohaselt, mille suhtes
kohaldatakse
asjakohase
riskivaba
intressikõvera
üleminekulist
kohandamist.

C0010/R0010

Solventsus I kohane
intressimäär

Kindlustus- või edasikindlustusandja poolt direktiivi 2002/83/EÜ artikli 20
kohaselt vastu võetud õigus- ja haldusnormide alusel kindlaks määratud ja
käesoleva direktiivi kohaldamise viimasel päeval kehtiv intressimäär
(kümnendarvuna);

C0010/R0020

Aastane tegelik
intressimäär

Aastane tegelik intressimäär, mis arvutatakse ühe diskontomäärana, mis
kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate lubatavate kohustuste
portfelli rahavoogude suhtes kohaldamise korral annab väärtuse, mis on
võrdne kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate lubatavate
kohustuste portfelli parima hinnangu väärtusega, kui direktiivi 2009/138/
EÜ artikli 77 lõikes 2 osutatud asjakohast riskivaba intressikõverat kasu
tades võetakse arvesse raha ajaväärtust.

C0010/R0030

Osa vahest aruandekuu
päeva seisuga

Solventsus I kohase intressimäära (R0010) ja aastase tegeliku intressi
määra (R0020) vahe protsentides (kümnendarvuna) (nt 1,00 üleminekupe
rioodi alguses ja 0,00 selle lõpus).

C0010/R0040

Riskivaba intressimäära
kohandus

Riskivaba intressimäära üleminekuline kohandus protsentides (kümnendarvuna).

Solventsus I kohane intressimäär
C0020/R0100

Parim hinnang – kuni
0,5 %

Selliste kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste
parima hinnangu väärtus, mille puhul kindlustus- või edasikindlustusandja
poolt direktiivi 2002/83/EÜ artikli 20 kohaselt vastu võetud õigus- ja
haldusnormide alusel kindlaks määratud ja käesoleva direktiivi kohalda
mise viimasel päeval kehtiv intressimäär oli kuni 0,5 % (kaasa arvatud).
Arvesse võetakse ainult tagatud intressimääraga toodetest tulenevate
kohustuste puhul tagatud parimat hinnangut. Tuleviku määramata hüvitisi
ei võeta arvesse.

C0020/
R0110–R0200

Parim hinnang – Parim
hinnang

Selliste kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste
parima hinnangu väärtus, mille puhul kindlustus- või edasikindlustusandja
poolt direktiivi 2002/83/EÜ artikli 20 kohaselt vastu võetud õigus- ja
haldusnormide alusel kindlaks määratud ja käesoleva direktiivi kohalda
mise viimasel päeval kehtiv intressimäär oli asjaomases vahemikus.
Vahemiku alampiir on „välja arvatud”, ülempiir „kaasa arvatud”.
Arvesse võetakse ainult tagatud intressimääraga toodetest tulenevate
kohustuste puhul tagatud parimat hinnangut. Tuleviku määramata hüvitisi
ei võeta arvesse.
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C0020/R0210

Parim hinnang – suurem
kui 8,0 %

JUHISED

Selliste kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste
parima hinnangu väärtus, mille puhul kindlustus- või edasikindlustusandja
poolt direktiivi 2002/83/EÜ artikli 20 kohaselt vastu võetud õigus- ja
haldusnormide alusel kindlaks määratud ja käesoleva direktiivi kohalda
mise viimasel päeval kehtiv intressimäär oli üle 8,0 % (välja arvatud).
Arvesse võetakse ainult tagatud intressimääraga toodetest tulenevate
kohustuste puhul tagatud parimat hinnangut. Tuleviku määramata hüvitisi
ei võeta arvesse.

C0030/R0100

Kindlustus- ja edasikind
lustuslepingutest tulene
vate kohustuste keskmine
kestus – Kuni 0,5 %

Selliste kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste
Macaulay kestus (tähtaja lõpuni jäänud aeg), mille puhul kindlustus- või
edasikindlustusandja poolt direktiivi 2002/83/EÜ artikli 20 kohaselt vastu
võetud õigus- ja haldusnormide alusel kindlaks määratud ja käesoleva
direktiivi kohaldamise viimasel päeval kehtiv intressimäär oli kuni
0,5 % (kaasa arvatud).

C0030/
R0110–R0200

Kindlustus- ja edasikind
lustuslepingutest tulene
vate kohustuste keskmine
kestus – Kindlustus- ja
edasikindlustuslepingu
test tulenevate kohustuste
keskmine kestus

Selliste kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste
Macaulay kestus (tähtaja lõpuni jäänud aeg), mille puhul kindlustus- või
edasikindlustusandja poolt direktiivi 2002/83/EÜ artikli 20 kohaselt vastu
võetud õigus- ja haldusnormide alusel kindlaks määratud ja käesoleva
direktiivi kohaldamise viimasel päeval kehtiv intressimäär oli asjaomases
vahemikus.

Kindlustus- ja edasikind
lustuslepingutest tulene
vate kohustuste keskmine
kestus – Suurem kui
8,0 %

Selliste kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste
Macaulay kestus (tähtaja lõpuni jäänud aeg), mille puhul kindlustus- või
edasikindlustusandja poolt direktiivi 2002/83/EÜ artikli 20 kohaselt vastu
võetud õigus- ja haldusnormide alusel kindlaks määratud ja käesoleva
direktiivi kohaldamise viimasel päeval kehtiv intressimäär oli üle 8,0 %
(välja arvatud).

C0030/R0210

Vahemiku alampiir on „välja arvatud”, ülempiir „kaasa arvatud”.

S.22.05 – Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise üldine arvuta
mine
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksuste kohta esitatavat teavet.

KIRJE

C0010/R0010

Tehnilised eraldised
Solventsus II kohalda
mise esimesel päeval

JUHISED

Tehniliste eraldiste summa, mille suhtes kohaldatakse tehniliste eraldiste
üleminekulist mahaarvamist pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist, arvuta
tuna vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 76, direktiivi 2009/138/
EÜ kohaldamise esimesel päeval. Arvutuse tegemisel võetakse arvesse
kõiki kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi, mis
kehtivad direktiivi 2009/138/EÜ kohaldamise esimesel päeval.
►M2 Kui vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 308d lõikele 3 on
tehtud ümberarvutamise ettepanek, tehakse ümberarvutus ainult selliste
kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul,
mille suhtes kohaldatakse üleminekumeetmeid ja mis ümberarvutamise
ettepaneku kuupäeval endiselt kehtivad, vastavalt nende väärtusele aruan
dekuupäeval (Solventsus II kohane väärtus miinus kehtetud lepingud). ◄

C0010/R0020

Tehnilised eraldised,
mille suhtes kohaldatakse
tehniliste eraldiste ülemi
nekumeetmeid – Tervi
kuna arvutatud tehnilised
eraldised

Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste summa, mille suhtes kohaldatakse
tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist pärast edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaar
vamist, arvutatuna vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 76, aruande
kuupäeva seisuga enne üleminekumeetme kohaldamist.
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JUHISED

►M2

C0010/R0030

Tehnilised eraldised,
mille suhtes kohaldatakse
tehniliste eraldiste ülemi
nekumeetmeid – Parim
hinnang

__________ ◄

Parima hinnangu summa, mille suhtes kohaldatakse tehniliste eraldiste
üleminekulist mahaarvamist pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist, arvuta
tuna vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 76, aruandekuupäeva
seisuga enne üleminekumeetme kohaldamist.
►M2 Kui vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 308d lõikele 3 on
tehtud ümberarvutamise ettepanek, tehakse ümberarvutus ainult selliste
kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul,
mille suhtes kohaldatakse üleminekumeetmeid ja mis ümberarvutamise
ettepaneku kuupäeval endiselt kehtivad, vastavalt nende väärtusele aruan
dekuupäeval (Solventsus II kohane väärtus miinus kehtetud lepingud). ◄

C0010/R0040

Tehnilised eraldised,
mille suhtes kohaldatakse
tehniliste eraldiste ülemi
nekumeetmeid –
Riskimarginaal

Riskimarginaali summa, mille suhtes kohaldatakse tehniliste eraldiste
üleminekulist mahaarvamist pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist, arvuta
tuna vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 76, aruandekuupäeva
seisuga enne üleminekumeetme kohaldamist.
►M2 Kui vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 308d lõikele 3 on
tehtud ümberarvutamise ettepanek, tehakse ümberarvutus ainult selliste
kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul,
mille suhtes kohaldatakse üleminekumeetmeid ja mis ümberarvutamise
ettepaneku kuupäeval endiselt kehtivad, vastavalt nende väärtusele aruan
dekuupäeval (Solventsus II kohane väärtus miinus kehtetud lepingud). ◄

C0010/R0050

Solventsus I kohased
tehnilised eraldised

►M2 Tehniliste eraldiste summa, mille suhtes kohaldatakse tehniliste
eraldiste üleminekulist mahaarvamist pärast edasikindlustuslepingutest
sissenõutavate summade mahaarvamist, arvutatuna vastavalt direktiivi
73/239/EMÜ artiklile 15, direktiivi 2002/83/EÜ artiklile 20 ja direktiivi
2005/68/EÜ artiklile 32 vastu võetud õigus- ja haldusnormidele päeval
enne nimetatud direktiivide kehtetuks tunnistamist vastavalt direktiivi
2009/138/EÜ artiklile 310.
Kui vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 308d lõikele 3 on tehtud
ümberarvutamise ettepanek, tehakse ümberarvutus ainult selliste
kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul,
mis ümberarvutamise ettepaneku kuupäeval kehtivad. ◄

C0010/R0060

Kohandatud vahe osa

Kohandatud vahe osa protsent (kümnendarvuna)
Maksimaalne mahaarvatav määr väheneb lineaarselt iga aasta lõpus, olles
alguses, st 1. jaanuaril 2016 algaval aastal, 1 ja lõpus, st 1. jaanuaril
2032, 0.

C0010/R0070

C0010/R0080

Artikli 308d lõike 4
kohaselt kohaldatav
piirang

►M2 Tehniliste eraldiste kohandamise summa pärast direktiivi 2009/138/
EÜ artikli 308d lõike 4 kohase piirangu kohaldamist (asjakohasel juhul).

Tehnilised eraldised
pärast tehniliste eraldiste
üleminekulist
mahaarvamist

Tehniliste eraldiste summa, mille suhtes kohaldatakse tehniliste eraldiste
üleminekulist mahaarvamist, pärast nende eraldiste mahaarvamist.

Kui piirangut ei ole, esitatakse sama summa mis reas R0060. ◄
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S.22.06 – Parim hinnang, rakendades volatiilsusega kohandamist – riikide ja
valuutade kaupa
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksuste kohta esitatavat teavet.
Käesoleval vormil esitatavad andmeid ainult need kindlustus- ja edasikindlustu
sandjad, kes kohaldavad volatiilsusega kohandamist vastavalt direktiivi
2009/138/EÜ artiklile 77d.
Käesoleval vormil kajastatakse kohustuste valuutade kaupa ja nende riikide
kaupa, kus leping sõlmiti, selliste elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse
edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste parima hinnangu brutoväärtus,
mille suhtes rakendatakse volatiilsusega kohandamist. Esitatud parim hinnang
peab kajastama volatiilsusega kohandamist. Sellel vormil ei esitata parimat
hinnangut, mille suhtes rakendatakse kattuvusega kohandamist.
Teave esitatakse oluliste kohustuste kohta nendes riikide ja nende valuutades
puhul, mille suhtes volatiilsusega kohandamist ja asjakohastel juhtudel ka riigi
põhist suurendamist kohaldatakse sel määral, et kajastatud on 90 % parima
hinnangust, mille suhtes rakendatakse volatiilsusega kohandamist.

KIRJE

Z0010

Äriliin

JUHISED

Märkige, kas teave kajastab elukindlustus – või kahjukindlustustegevust.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – Elukindlustustegevus ja SLT tervisekindlustustegevus
2 – Kahjukindlustustegevus ja tervisekindlustustegevus, mida ei teostata
elukindlustusega sarnastel tehnilistel alustel

C0010/R0010

Vääringu kaupa

Märkige iga esitatava valuuta tähtkood ISO 4217 kohaselt.

Parim hinnang, rakendades riigipõhist ja valuutapõhist volatiilsusega kohandamist – Kogusumma ja päritolu
riik valuutade kaupa

C0030/R0020

Parima hinnangu kogu
summa, rakendades
volatiilsusega kohanda
mist (kõik valuutad) /
Kõigi riikide kogusumma

Nende kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste
parima hinnangu kogusumma, mille suhtes rakendatakse volatiilsusega
kohandamist (kõik riigid ja valuutad).

C0040/R0020

Parim hinnang, raken
dades volatiilsusega
kohandamist, aruandlus
valuutas väljaantud
lepingute osas / Kõigi
riikide kogusumma

Nende kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste
parima hinnangu kogusumma aruandlusvaluutas, mille suhtes rakendatakse
volatiilsusega kohandamist (kõik riigid).

C0050/R0020

Parim hinnang, raken
dades volatiilsusega
kohandamist, valuutas
väljaantud lepingute osas
/ Kõigi riikide
kogusumma

Nende kõigi riikide kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate
kohustuste parima hinnangu kogusumma valuutade kaupa, mille suhtes
rakendatakse volatiilsusega kohandamist.

C0030/R0030

Parima hinnangu kogu
summa, rakendades
volatiilsusega kohanda
mist (kõik valuutad) /
Päritoluriik

Nende päritoluriigi kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate
kohustuste parima hinnangu kogusumma (kõikides valuutades), mille
suhtes rakendatakse volatiilsusega kohandamist.
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C0040/R0030

Parim hinnang, raken
dades volatiilsusega
kohandamist, aruandlus
valuutas väljaantud
lepingute osas /
Päritoluriik

Nende kõigi riikide kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate
kohustuste parima hinnangu kogusumma aruandlusvaluutas, mille suhtes
rakendatakse volatiilsusega kohandamist.

C0050/R0030

Parim hinnang, raken
dades volatiilsusega
kohandamist, valuutas
väljaantud lepingute osas
/ Päritoluriik

Nende päritoluriigi kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate
kohustuste parima hinnangu summa valuutade kaupa, mille suhtes raken
datakse volatiilsusega kohandamist.

Parim hinnang, rakendades riigipõhist ja valuutapõhist volatiilsusega kohandamist – Riikide ja valuutade kaupa

C0020/R0040

Riigid

Märkige iga riik tema kahetähelise tähisega ISO 3166-1 kohaselt.

C0030/R0040

Parima hinnangu kogu
summa, rakendades
volatiilsusega kohanda
mist (kõik valuutad) –
riikide kaupa

Nende kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste
parima hinnangu kogusumma, mille suhtes rakendatakse volatiilsusega
kohandamist (kõik valuutad, riikide kaupa).

C0040/R0040

Parim hinnang, raken
dades volatiilsusega
kohandamist, aruandlus
valuutas väljaantud
lepingute osas – riikide
kaupa

Nende kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste
parima hinnangu summa aruandlusvaluutas riikide kaupa, mille suhtes
rakendatakse volatiilsusega kohandamist.

C0050/R0040

Parim hinnang, raken
dades volatiilsusega
kohandamist, valuutas
väljaantud lepingute osas
– riikide kaupa

Nende kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste
parima hinnangu summa valuutade ja riikide kaupa, mille suhtes rakenda
takse volatiilsusega kohandamist.

S.23.01 – Omavahendid
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse üksikute üksuste kohta esmalt, kvartaalselt ja
iga-aastaselt esitatavat teavet.

KIRJE

JUHISED

Põhiomavahendid enne muudes finantssektori üksustes olevate osaluste mahaarvamist vastavalt delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artiklile 68

R0010/C0010

Lihtaktsiakapital (sh omaaktsiad) –
kokku

See on nii otseselt kui ka kaudselt hoitav lihtaktsiakapital kokku
(enne omaaktsiate mahaarvamist). See on kindlustus- või edasi
kindlustusandja lihtaktsiakapital kokku, mis täielikult vastab
esimese või teise taseme omavahendite kriteeriumidele. Mis
tahes lihtaktsiakapitali, mis ei vasta täielikult kriteeriumidele,
käsitatakse eelisaktsiakapitalina ja see liigitatakse vastavalt,
olenemata selle kirjeldusest või määramisest.
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R0010/C0020

Lihtaktsiakapital (sh omaaktsiad) –
esimese taseme omavahendid,
piiranguteta

See on sissemakstud lihtaktsiakapitali summa, mis vastab piiran
guteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0010/C0040

Lihtaktsiakapital (sh omaaktsiad) –
teise taseme omavahendid

See on sissenõutud lihtaktsiakapitali summa, mis vastab teise
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0030/C0010

Lihtaktsiakapitaliga seotud
ülekurss – kokku

See on kindlustus- või edasikindlustusandja lihtaktsiakapitaliga
seotud ülekurss kokku, mis täielikult vastab esimese või teise
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0030/C0020

Lihtaktsiakapitaliga seotud
See on lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss, mis vastab piirangu
ülekurss – esimese taseme omava teta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele, kuna see on
seotud lihtaktsiakapitaliga, mida käsitatakse piiranguteta esimese
hendid, piiranguteta
taseme omavahenditena.

R0030/C0040

Lihtaktsiakapitaliga seotud
ülekurss – teise taseme
omavahendid

See on lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss, mis vastab teise
taseme omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud lihtakt
siakapitaliga, mida käsitatakse teise taseme omavahenditena.

R0040/C0010

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi
kindlustusandjate algkapital, liik
mete sissemaksed või samaväärne
põhiomavahendite kirje – kokku

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital,
liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje,
mis täielikult vastavad esimese või teise taseme omavahendite
kriteeriumidele.

R0040/C0020

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi
kindlustusandjate algkapital, liik
mete sissemaksed või samaväärne
põhiomavahendite kirje – esimese
taseme omavahendid, piiranguteta

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate
algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahen
dite kirje, mis vastavad piiranguteta esimese taseme omavahen
dite kriteeriumidele.

R0040/C0040

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi
kindlustusandjate algkapital, liik
mete sissemaksed või samaväärne
põhiomavahendite kirje – teise
taseme omavahendid

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate
algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahen
dite kirje, mis vastavad teise taseme omavahendite
kriteeriumidele.

R0050/C0010

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
kokku

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud
instrumentide kogusumma, mis täielikult vastavad piirangutega
esimese taseme, teise taseme või kolmanda taseme omavahendite
kriteeriumidele.

R0050/C0030

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
esimese taseme omavahendid,
piirangutega

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud
instrumentide kogusumma, mis vastavad piirangutega esimese
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0050/C0040

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
teise taseme omavahendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud
instrumentide kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahen
dite kriteeriumidele.

R0050/C0050

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
kolmanda taseme omavahendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud
instrumentide kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme
omavahendite kriteeriumidele.

R0070/C0010

Vahendite ülejääk – kokku

See on direktiivi 2009/138/EÜ artikli 91 lõike 2 kohase vahen
dite ülejäägi kogusumma.
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R0070/C0020

Vahendite ülejääk – esimese
taseme omavahendid, piiranguteta

See on direktiivi 2009/138/EÜ artikli 91 lõike 2 kohane vahen
dite ülejääk, mis vastab piiranguteta esimese taseme omavahen
dite kriteeriumidele.

R0090/C0010

Eelisaktsiad – kokku

See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud selliste
eelisaktsiate kogusumma, mis täielikult vastavad piirangutega
esimese taseme, teise taseme või kolmanda taseme omavahendite
kriteeriumidele.

R0090/C0030

Eelisaktsiad – esimese taseme
omavahendid, piirangutega

See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud selliste
eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad piirangutega esimese
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0090/C0040

Eelisaktsiad – teise taseme
omavahendid

See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud selliste
eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad piirangutega teise taseme
omavahendite kriteeriumidele.

R0090/C0050

Eelisaktsiad – kolmanda taseme
omavahendid

See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud selliste
eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad piirangutega kolmanda
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0110/C0010

Eelisaktsiatega seotud ülekurss –
kokku

See on kindlustus- või edasikindlustusandja eelisaktsiakapitaliga
seotud ülekurss kokku, mis täielikult vastab piirangutega esimese
taseme, teise taseme või kolmanda taseme omavahendite
kriteeriumidele.

R0110/C0030

Eelisaktsiatega seotud ülekurss –
esimese taseme omavahendid,
piirangutega

See on eelisaktsiatega seotud ülekurss, mis vastab piirangutega
esimese taseme omavahendite kriteeriumidele, kuna see on
seotud eelisaktsiatega, mida käsitatakse piirangutega esimese
taseme omavahenditena.

R0110/C0040

Eelisaktsiatega seotud ülekurss –
teise taseme omavahendid

See on eelisaktsiatega seotud ülekurss, mis vastab teise taseme
omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud eelisaktsia
tega, mida käsitatakse teise taseme omavahenditena.

R0110/C0050

Eelisaktsiatega seotud ülekurss –
kolmanda taseme omavahendid

See on eelisaktsiatega seotud ülekurss, mis vastab kolmanda
taseme omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud eelisakt
siatega, mida käsitatakse kolmanda taseme omavahenditena.

R0130/C0010

Korrigeerimisreserv – kokku

Korrigeerimisreserv kokku kajastab reserve (nt jaotamata
kasum), ilma kohandusteta (nt eraldatud vahendite kogum).
See tuleneb peamiselt raamatupidamisväärtuse ja direktiivi
2009/138/EÜ artikli 75 kohase väärtuse erinevustest.

R0130/C0020

Korrigeerimisreserv – esimese
taseme omavahendid, piiranguteta

Korrigeerimisreserv kajastab reserve (nt jaotamata kasum), ilma
kohandusteta (nt eraldatud vahendite kogum). See tuleneb
peamiselt raamatupidamisväärtuse ja direktiivi 2009/138/EÜ
kohase väärtuse erinevustest.

R0140/C0010

Allutatud kohustised – kokku

See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud allutatud
kohustiste kogusumma.

R0140/C0030

Allutatud kohustised – esimese
taseme omavahendid, piirangutega

See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud selliste
allutatud kohustiste kogusumma, mis vastavad piirangutega
esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0140/C0040

Allutatud kohustised – teise
taseme omavahendid

See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud selliste
allutatud kohustiste kogusumma, mis vastavad teise taseme
omavahendite kriteeriumidele.

R0140/C0050

Allutatud kohustised – kolmanda
taseme omavahendid

See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud selliste
allutatud kohustiste kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme
omavahendite kriteeriumidele.
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R0160/C0010

See on kindlustus- või edasikindlustusandja edasilükkunud tulu
Summa, mis võrdub edasilük
kunud tulumaksu varade netoväär maksu varade netoväärtuse kogusumma.
tusega – kokku

R0160/C0050

Summa, mis võrdub edasilük
See on kindlustus- või edasikindlustusandja selliste edasilük
kunud tulumaksu varade netoväär kunud tulumaksu varade netoväärtuse kogusumma, mis vastavad
tusega – kolmanda taseme
kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.
omavahendid

R0180/C0010

Muud eespool nimetamata omava See on muude eespool nimetamata selliste põhiomavahendite
hendite kirjed, mida järelevalve
kirjete kogusumma, mille järelevalveasutus on heaks kiitnud.
asutus aktsepteerib
põhiomavahenditena

R0180/C0020

Muud eespool nimetamata omava
hendite kirjed, mida järelevalve
asutus aktsepteerib põhiomavahen
ditena – esimese taseme omava
hendid, piiranguteta

See on muude eespool nimetamata selliste põhiomavahendite
kirjete kogusumma, mis vastavad piiranguteta esimese taseme
omavahendite kriteeriumidele ja mille järelevalveasutus on
heaks kiitnud.

R0180/C0030

Muud eespool nimetamata omava
hendite kirjed, mida järelevalve
asutus aktsepteerib põhiomavahen
ditena – esimese taseme omava
hendid, piirangutega

See on muude eespool nimetamata selliste põhiomavahendite
kirjete kogusumma, mis vastavad piirangutega esimese taseme
omavahendite kriteeriumidele ja mille järelevalveasutus on
heaks kiitnud.

R0180/C0040

Muud eespool nimetamata omava See on muude eespool nimetamata selliste põhiomavahendite
hendite kirjed, mida järelevalve
kirjete kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite
asutus aktsepteerib põhiomavahen kriteeriumidele ja mille järelevalveasutus on heaks kiitnud.
ditena – teise taseme omavahendid

R0180/C0050

Muud eespool nimetamata omava See on muude eespool nimetamata selliste põhiomavahendite
hendite kirjed, mida järelevalve
kirjete kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahen
asutus aktsepteerib põhiomavahen dite kriteeriumidele ja mille järelevalveasutus on heaks kiitnud.
ditena – kolmanda taseme
omavahendid

Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei tuleks kajastada ja mis ei vasta
Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele

R0220/C0010

Finantsaruannetes kajastatud
omavahendid, mida korrigeerimis
reservis ei kajastata ja mis ei vasta
Solventsus II kohasteks omava
henditeks liigitamise kriteeriumi
dele – kokku

See on finantsaruannetes kajastatud selliste omavahendite kirjete
kogusumma, mida korrigeerimisreservis ei kajastata ja mis ei
vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kritee
riumidele.
Need omavahendite kirjed on kas:
i) omavahendite kirjete loetellu kuuluvad kirjed, mis ei vasta
liigitamiskriteeriumidele ega üleminekusätetele, või
ii) kirjed, mis peaksid täitma omavahendite rolli ja ei kuulu
omavahendite kirjete loetellu ning mida järelevalveasutus ei
ole heaks kiitnud ja mida ei kajastata bilansis kohustistena.
Allutatud kohustisi, mis ei kuulu põhiomavahendite hulka, ei
kajastata selles vormis, vaid vormis S.02.01 bilansis kajastata
vate allutatud kohustistena, mis ei kuulu põhiomavahendite
hulka.
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Mahaarvamised
R0230/C0010

Mahaarvamine seoses osalustega
finantseerimis- ja krediidiasutustes
– kokku

See on mahaarvamise kogusumma seoses osalustega
finantseerimis- ja krediidiasutustes vastavalt delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artiklile 68.

R0230/C0020

Mahaarvamine seoses osalustega
finantseerimis- ja krediidiasutustes
– esimese taseme omavahendid,
piiranguteta

See on mahaarvamise summa seoses selliste osalustega
finantseerimis- ja krediidiasutustes, mis arvatakse vastavalt dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 68 maha piiranguteta
esimese taseme omavahenditest.

R0230/C0030

Mahaarvamine seoses osalustega
finantseerimis- ja krediidiasutustes
– esimese taseme omavahendid,
piirangutega

See on mahaarvamise summa seoses selliste osalustega
finantseerimis- ja krediidiasutustes, mis arvatakse vastavalt dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 68 maha piirangutega
esimese taseme omavahenditest.

R0230/C0040

Mahaarvamine seoses osalustega
finantseerimis- ja krediidiasutustes
– teise taseme omavahendid

See on mahaarvamise summa seoses selliste osalustega
finantseerimis- ja krediidiasutustes, mis arvatakse vastavalt dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 68 maha teise taseme
omavahenditest.

R0230/C0050

Mahaarvamine seoses märkimis
väärsete osalustega finantseerimisja krediidiasutustes – kolmanda
taseme omavahendid

See on mahaarvamise summa seoses selliste märkimisväärsete
osalustega finantseerimis- ja krediidiasutustes, mis arvatakse
vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 68 maha
kolmanda taseme omavahenditest.

▼M1

▼B
Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi
R0290/C0010

Põhiomavahendid kokku pärast
mahaarvamisi

See on põhiomavahendite
mahaarvamisi.

R0290/C0020

Põhiomavahendid kokku pärast
mahaarvamisi – esimese taseme
omavahendid, piiranguteta

See on selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast
mahaarvamisi, mis vastavad piiranguteta esimese taseme omava
hendite kriteeriumidele.

R0290/C0030

Põhiomavahendid kokku pärast
mahaarvamisi – esimese taseme
omavahendid, piirangutega

►M1 See on selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma
pärast mahaarvamisi, mis vastavad piirangutega esimese taseme
omavahendite kriteeriumidele. ◄

R0290/C0040

Põhiomavahendid kokku pärast
mahaarvamisi – teise taseme
omavahendid

►M1 See on selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma
pärast mahaarvamisi, mis vastavad teise taseme omavahendite
kriteeriumidele. ◄

R0290/C0050

Põhiomavahendid kokku pärast
mahaarvamisi – kolmanda taseme
omavahendid

►M1 See on selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma
pärast mahaarvamisi, mis vastavad kolmanda taseme omavahen
dite kriteeriumidele. ◄

kirjete

kogusumma

pärast

Lisaomavahendid
R0300/C0010

Sissemaksmata ja sissenõudmata
lihtaktsiakapital, mis on sisse
nõutav – kokku

See on sellise emiteeritud lihtaktsiakapitali kogusumma, mida ei
ole sisse nõutud ega sisse makstud, kuid mis on sissenõutav.

R0300/C0040

Sissemaksmata ja sissenõudmata
lihtaktsiakapital, mis on sisse
nõutav – teise taseme
omavahendid

See on sellise emiteeritud lihtaktsiakapitali summa, mida ei ole
sisse nõutud ega sisse makstud, kuid mis on sissenõutav ja
vastab teise taseme omavahendite kriteeriumidele.
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R0310/C0010

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi
kindlustusandjate sissemaksmata ja
sissenõudmata algkapital, liikmete
sissemaksed või samaväärsed
põhiomavahendite kirjed, mis on
sissenõutavad – kokku

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate
algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärsete põhiomava
hendite kirjete kogusumma, mida ei ole sisse nõutud ega sisse
makstud, kuid mis on sissenõutav.

R0310/C0040

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi
kindlustusandjate sissemaksmata ja
sissenõudmata algkapital, liikmete
sissemaksed või samaväärsed
põhiomavahendite kirjed, mis on
sissenõutavad – teise taseme
omavahendid

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate
algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärsete põhiomava
hendite kirjete summa, mida ei ole sisse nõutud ega sisse
makstud, kuid mis on sissenõutav ja vastab teise taseme omava
hendite kriteeriumidele.

R0320/C0010

Sissemaksmata ja sissenõudmata
eelisaktsiad, mis on sissenõutavad
– kokku

See on selliste eelisaktsiate kogusumma, mida ei ole sisse nõutud
ega sisse makstud, kuid mis on sissenõutavad.

R0320/C0040

Sissemaksmata ja sissenõudmata
eelisaktsiad, mis on sissenõutavad
– teise taseme omavahendid

See on selliste eelisaktsiate summa, mida ei ole sisse nõutud ega
sisse makstud, kuid mis on sissenõutavad ja vastavad teise
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0320/C0050

Sissemaksmata ja sissenõudmata
eelisaktsiad, mis on sissenõutavad
– kolmanda taseme omavahendid

See on selliste eelisaktsiate summa, mida ei ole sisse nõutud ega
sisse makstud, kuid mis on sissenõutavad ja vastavad kolmanda
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0330/C0010

Õiguslikult siduv kohustus
märkida allutatud kohustisi ja
maksta nende eest nõudmise korral
– kokku

Kogusumma, mis kajastab õiguslikult siduvaid kohustusi
märkida allutatud kohustisi ja maksta nende eest nõudmise
korral.

R0330/C0040

Õiguslikult siduv kohustus
märkida allutatud kohustisi ja
maksta nende eest nõudmise korral
– teise taseme omavahendid

Summa, mis kajastab õiguslikult siduvaid kohustusi märkida
selliseid allutatud kohustisi ja maksta nende eest nõudmise
korral, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0330/C0050

Õiguslikult siduv kohustus
märkida allutatud kohustisi ja
maksta nende eest nõudmise korral
– kolmanda taseme omavahendid

Summa, mis kajastab õiguslikult siduvaid kohustusi märkida
selliseid allutatud kohustisi ja maksta nende eest nõudmise
korral, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite
kriteeriumidele.

R0340/C0010

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96
lõike 2 kohased akreditiivid ja
garantiid – kokku

See on selliste akreditiivide ja garantiide kogusumma, mida
sõltumatu usaldusisik hoiab kindlustusvõlausaldajate nimel usal
duskontodel ja mille on välja andnud direktiivi 2006/48/EÜ
kohaselt tegevusloa saanud krediidiasutused.

R0340/C0040

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96
lõike 2 kohased akreditiivid ja
garantiid – teise taseme
omavahendid

See on selliste akreditiivide ja garantiide summa, mida sõltumatu
usaldusisik hoiab kindlustusvõlausaldajate nimel usalduskontodel
ja mille on välja andnud direktiivi 2006/48/EÜ kohaselt tege
vusloa saanud krediidiasutused ja mis vastavad teise taseme
omavahendite kriteeriumidele.
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R0350/C0010

Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 96 lõike 2 kohased akredi
tiivid ja garantiid – kokku

See on selliste akreditiivide ja garantiide kogusumma, mis
vastavad teise ja kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele
ning mis ei ole akreditiivid ja garantiid, mida sõltumatu usaldu
sisik hoiab kindlustusvõlausaldajate nimel usalduskontodel ja
mille on välja andnud direktiivi 2006/48/EÜ kohaselt tegevusloa
saanud krediidiasutused.

R0350/C0040

Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 96 lõike 2 kohased akredi
tiivid ja garantiid – teise taseme
omavahendid

See on selliste akreditiivide ja garantiide summa, mis vastavad
teise taseme omavahendite kriteeriumidele ning mis ei ole akre
ditiivid ja garantiid, mida sõltumatu usaldusisik hoiab kindlus
tusvõlausaldajate nimel usalduskontodel ja mille on välja andnud
direktiivi
2006/48/EÜ
kohaselt
tegevusloa
saanud
krediidiasutused.

R0350/C0050

Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 96 lõike 2 kohased akredi
tiivid ja garantiid – kolmanda
taseme omavahendid

See on selliste akreditiivide ja garantiide summa, mis vastavad
kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele ning mis ei ole
akreditiivid ja garantiid, mida sõltumatu usaldusisik hoiab kind
lustusvõlausaldajate nimel usalduskontodel ja mille on välja
andnud direktiivi 2006/48/EÜ kohaselt tegevusloa saanud
krediidiasutused.

R0360/C0010

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96
lõike 3 esimese lõigu kohased
liikmete täiendavad sissemaksed –
kokku

See on kõigi selliste tulevaste nõuete kogusumma, mida muutu
vate sissemaksetega vastastikused või vastastikust tüüpi laevao
manike ühendused, kes tegelevad vaid I lisa A osa punktides 6,
12 ja 17 loetletud liikidesse kuuluvate riskide kindlustamisega,
võivad oma liikmetele järgneva 12 kuu jooksul täiendavate sisse
maksete kujul esitada.

R0360/C0040

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96
lõike 3 esimese lõigu kohased
liikmete täiendavad sissemaksed –
teise taseme omavahendid

See on kõigi selliste tulevaste nõuete summa, mida muutuvate
sissemaksetega vastastikused või vastastikust tüüpi laevaomanike
ühendused, kes tegelevad vaid I lisa A osa punktides 6, 12 ja 17
loetletud liikidesse kuuluvate riskide kindlustamisega, võivad
oma liikmetele järgneva 12 kuu jooksul täiendavate sissemaksete
kujul esitada.

R0370/C0010

Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 96 lõike 3 esimese lõigu
kohased liikmete täiendavad sisse
maksed

See on kõigi selliste muude kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96
lõike 3 esimese lõigu kohaste tulevaste nõuete kogusumma, mida
muutuvate sissemaksetega vastastikused või vastastikust tüüpi
ühendused võivad oma liikmetele järgneva 12 kuu jooksul täien
davate sissemaksete kujul esitada.

R0370/C0040

Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 96 lõike 3 esimese lõigu
kohased liikmete täiendavad sisse
maksed – teise taseme
omavahendid

See on kõigi selliste muude kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96
lõike 3 esimese lõigu kohaste tulevaste nõuete summa, mida
muutuvate sissemaksetega vastastikused või vastastikust tüüpi
ühendused võivad oma liikmetele järgneva 12 kuu jooksul täien
davate sissemaksete kujul esitada ja mis vastavad teise taseme
omavahendite kriteeriumidele.

R0370/C0050

Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 96 lõike 3 esimese lõigu
kohased liikmete täiendavad sisse
maksed – kolmanda taseme
omavahendid

See on kõigi selliste muude kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96
lõike 3 esimese lõigu kohaste tulevaste nõuete summa, mida
muutuvate sissemaksetega vastastikused või vastastikust tüüpi
ühendused võivad oma liikmetele järgneva 12 kuu jooksul täien
davate sissemaksete kujul esitada ja mis vastavad kolmanda
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0390/C0010

Muud lisaomavahendid – kokku

See on muude lisaomavahendite kogusumma.

R0390/C0040

Muud lisaomavahendid – teise
taseme omavahendid

See on selliste muude lisaomavahendite summa, mis vastavad
teise taseme omavahendite kriteeriumidele.
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R0390/C0050

Muud lisaomavahendid – kol
manda taseme omavahendid

See on selliste muude lisaomavahendite summa, mis vastavad
kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0400/C0010

Lisaomavahendid kokku

See on lisaomavahendite kirjete kogusumma.

R0400/C0040

Lisaomavahendid kokku – teise
taseme omavahendid

See on selliste lisaomavahendite kirjete kogusumma, mis
vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0400/C0050

Lisaomavahendid kokku – kol
manda taseme omavahendid

See on selliste lisaomavahendite kirjete kogusumma, mis
vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

Kasutadaolevad ja nõuetekohased omavahendid
R0500/C0010

Solventsuskapitalinõude täitmiseks
kasutada olevad omavahendid
kokku

►M1 See on kõigi selliste põhiomavahendite kirjete ja lisao
mavahendite kirjete summa pärast mahaarvamisi, mis vastavad
esimese, teise ja kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele
ning mida saab seega kasutada solventsuskapitalinõude
täitmiseks. ◄

R0500/C0020

Solventsuskapitalinõude täitmiseks
kasutada olevad omavahendid
kokku – esimese taseme omava
hendid, piiranguteta

►M1 See on kõigi selliste põhiomavahendite kirjete summa
pärast mahaarvamisi, mis vastavad piiranguteta esimese taseme
omavahendite kriteeriumidele ja mida saab seega kasutada
solventsuskapitalinõude täitmiseks. ◄

R0500/C0030

Solventsuskapitalinõude täitmiseks
kasutada olevad omavahendid
kokku – esimese taseme omava
hendid, piirangutega

►M1 See on kõigi selliste põhiomavahendite kirjete summa
pärast mahaarvamisi, mis vastavad piirangutega esimese taseme
omavahendite kriteeriumidele ja mida saab seega kasutada
solventsuskapitalinõude täitmiseks. ◄

R0500/C0040

Solventsuskapitalinõude täitmiseks
kasutada olevad omavahendid
kokku – teise taseme omavahendid

►M1 See on kõigi selliste põhiomavahendite kirjete ja lisao
mavahendite kirjete summa pärast mahaarvamisi, mis vastavad
teise taseme omavahenditesse liigitamise kriteeriumidele ning
mida saab seega kasutada solventsuskapitalinõude täitmiseks. ◄

R0500/C0050

Solventsuskapitalinõude täitmiseks
kasutada olevad omavahendid
kokku – kolmanda taseme
omavahendid

►M1 See on kõigi selliste põhiomavahendite kirjete ja lisao
mavahendite kirjete summa pärast mahaarvamisi, mis vastavad
kolmanda taseme omavahenditesse liigitamise kriteeriumidele
ning mida saab seega kasutada solventsuskapitalinõude
täitmiseks. ◄

R0510/C0010

Miinimumkapitalinõude täitmiseks
kasutada olevad omavahendid
kokku

►M1 See on kõigi selliste põhiomavahendite kirjete summa
pärast mahaarvamisi, mis vastavad esimese ja teise taseme
omavahendite kriteeriumidele ning mida saab seega kasutada
miinimumkapitalinõude täitmiseks. ◄

R0510/C0020

Miinimumkapitalinõude täitmiseks
kasutada olevad omavahendid
kokku – esimese taseme omava
hendid, piiranguteta

►M1 See on kõigi selliste põhiomavahendite kirjete summa
pärast mahaarvamisi, mis vastavad piiranguteta esimese taseme
omavahendite kriteeriumidele ja mida saab seega kasutada miini
mumkapitalinõude täitmiseks. ◄

R0510/C0030

Miinimumkapitalinõude täitmiseks
kasutada olevad omavahendid
kokku – esimese taseme omava
hendid, piirangutega

►M1 See on kõigi selliste põhiomavahendite kirjete summa
pärast mahaarvamisi, mis vastavad piirangutega esimese taseme
omavahendite kriteeriumidele ja mida saab seega kasutada miini
mumkapitalinõude täitmiseks. ◄

R0510/C0040

Miinimumkapitalinõude täitmiseks
kasutada olevad omavahendid
kokku – teise taseme omavahendid

►M1 See on kõigi selliste põhiomavahendite kirjete summa
pärast mahaarvamisi, mis vastavad teise taseme omavahendite
kriteeriumidele ja mida saab seega kasutada miinimumkapitali
nõude täitmiseks. ◄
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R0540/C0010

Solventsuskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased omavahendid
kokku

See on selliste kasutadaolevate omavahendite kogusumma, mis
on solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased.

R0540/C0020

Solventsuskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased omavahendid
kokku – esimese taseme omava
hendid, piiranguteta

See on selliste piiranguteta esimese taseme omavahendite kirjete
summa, mis on solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased.

R0540/C0030

Solventsuskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased omavahendid
kokku – esimese taseme omava
hendid, piirangutega

See on selliste piirangutega esimese taseme omavahendite kirjete
summa, mis on solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased.

R0540/C0040

Solventsuskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased omavahendid
kokku – teise taseme omavahendid

See on selliste teise taseme omavahendite kirjete summa, mis on
solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased.

R0540/C0050

Solventsuskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased omavahendid
kokku – kolmanda taseme
omavahendid

See on selliste kolmanda taseme omavahendite kirjete summa,
mis on solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased.

R0550/C0010

Miinimumkapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased omavahendid
kokku

See on selliste omavahendite kirjete kogusumma, mis on miini
mumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased.

R0550/C0020

Miinimumkapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased omavahendid
kokku – esimese taseme omava
hendid, piiranguteta

See on selliste piiranguteta esimese taseme omavahendite kirjete
summa, mis on miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased.

R0550/C0030

Miinimumkapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased omavahendid
kokku – esimese taseme omava
hendid, piirangutega

See on selliste piirangutega esimese taseme omavahendite kirjete
summa, mis on miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased.

R0550/C0040

Miinimumkapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased omavahendid
kokku – teise taseme omavahendid

See on selliste teise taseme omavahendite kirjete summa, mis on
miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased.

R0580/C0010

Solventsuskapitalinõue

See on kogu kindlustus- või edasikindlustusandja solventsuska
pitalinõue kokku, mis vastab asjaomases solventsuskapitalinõude
vormis kajastatavale solventsuskapitalinõudele.
Kvartaliaruannete puhul on see viimane direktiivi 2009/138/EÜ
artiklite 103–127 kohaselt arvutatav ja esitatav solventsuskapita
linõue – kas aasta solventsuskapitalinõue või uuem, juhul kui
solventsuskapitalinõue on uuesti arvutatud (nt riskiprofiili
muutumise tõttu), sealhulgas lisakapitalinõue.

R0600/C0010

Miinimumkapitalinõue

See on kindlustus- või edasikindlustusandja miinimumkapitali
nõue, mis vastab asjaomases miinimumkapitalinõude vormis
kajastatavale kogu miinimumkapitalinõudele.

R0620/C0010

Nõuetekohaste omavahendite suhe
solventsuskapitalinõudesse

See on solventsuse suhtarv, mis võrdub solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku jagatuna solvent
suskapitalinõude summaga.
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R0640/C0010

Nõuetekohaste omavahendite suhe
miinimumkapitalinõudesse

JUHISED

See on miinimumkapitalinõude suhtarv, mis võrdub miinimum
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku
jagatuna miinimumkapitalinõude summaga.

Korrigeerimisreserv
R0700/C0060

Summa, mille võrra varad ületavad
kohustisi

See on summa, mille võrra varad ületavad kohustisi vastavalt
Solventsus II kohase bilansi andmetele.

R0710/C0060

Omaaktsiad (otseselt ja kaudselt
hoitavad)

See on kindlustus- või edasikindlustusandja poolt nii otseselt kui
ka kaudselt hoitavate omaaktsiate summa.

R0720/C0060

Prognoositavad dividendid, välja
maksed ja maksud

Kindlustus- või edasikindlustusandja prognoositavad dividendid,
väljamaksed ja maksud.

R0730/C0060

Muud põhiomavahendite kirjed

Artikli 68 punkti a alapunktide i–v, artikli 72 punkti a ja
artikli 76 punkti a kohased põhiomavahendite kirjed, samuti
põhiomavahendite kirjed, mille on heaks kiitnud järelevalve
asutus vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 79.

R0740/C0060

Kohandamine piirangutega
omavahendite kirjete suhtes seoses
kattuvusega kohandamise portfel
lide ja eraldatud vahendite
kogumitega

See on korrigeerimisreservi kohandus kokku, mis tuleneb piiran
gutega omavahendite kirjetest seoses kattuvusega kohandamise
portfellide ja eraldatud vahendite kogumitega.

R0760/C0060

Korrigeerimisreserv – kokku

See on kindlustus- või edasikindlustusandja korrigeerimisreserv
enne muudes finantssektori üksustes olevate osaluste mahaarva
mist vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 68.

R0770/C0060

Tuleviku kindlustusmaksetes
sisalduv oodatav kasum –
elukindlustustegevus

Korrigeerimisreserv hõlmab summat, mille võrra varad ületavad
kohustisi ja mis vastab tuleviku kindlustusmaksetes sisalduvale
oodatavale kasumile. Selle kirje all kajastatakse vastavat summat
kindlus- või edasikindlustusandja elukindlustustegevuse puhul.

R0780/C0060

Tuleviku kindlustusmaksetes
sisalduv oodatav kasum –
kahjukindlustustegevus

Korrigeerimisreserv hõlmab summat, mille võrra varad ületavad
kohustisi ja mis vastab tuleviku kindlustusmaksetes sisalduvale
oodatavale kasumile. Selle kirje all kajastatakse vastavat summat
kindlus- või edasikindlustusandja kahjukindlustustegevuse puhul.

R0790/C0060

Tuleviku kindlustusmaksetes
sisalduv oodatav kasum kokku

See on tuleviku kindlustusmaksetes sisalduva oodatava kasumi
kogusumma.

S.23.02 – Üksikasjalik teave omavahendite kohta tasemete kaupa
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat
teavet.

KIRJE

JUHISED

R0010/C0010

Lihtaktsiakapital – Sissemakstud –
Kokku

See on sissemakstud
omaaktsiad.

lihtaktsiakapitali

kogusumma,

sh

R0010/C0020

Lihtaktsiakapital – Sissemakstud –
esimene tase

See on sissemakstud lihtaktsiakapitali kogusumma, mis vastab
esimese taseme omavahendite kriteeriumidele, sh omaaktsiad.
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R0020/C0010

Lihtaktsiakapital – sissenõutud,
kuid veel tasumata – kokku

See on sissenõutud, kuid veel tasumata lihtaktsiate kogusumma,
sh omaaktsiad.

R0020/C0040

Lihtaktsiakapital – sissenõutud,
kuid veel tasumata – teise taseme
omavahendid

See on sissenõutud, kuid veel tasumata teise taseme kriteeriumi
dele vastavate lihtaktsiate kogusumma, sh omaaktsiad.

R0030/C0010

Hoitavad omaaktsiad – kokku

See on kindlustus- või edasikindlustusandja hoitavate omaakt
siate kogusumma.

R0030/C0020

Hoitavad omaaktsiad – esimese
taseme omavahendid

See on kindlustus- või edasikindlustusandja hoitavate selliste
omaaktsiate kogusumma, mis vastavad esimese taseme omava
hendite kriteeriumidele.

R0100/C0010

Kogu lihtaktsiakapital

See on lihtaktsiakapitali kogusumma. Pange tähele, et hoitavad
omaaktsiad kajastatakse kas sissemakstud või sissenõutud, kuid
veel tasumata aktsiate all.

R0100/C0020

Kogu lihtaktsiakapital – esimese
taseme omavahendid

See on lihtaktsiakapitali kogusumma, mis vastab esimese taseme
omavahendite kriteeriumidele. Pange tähele, et hoitavad omaakt
siad kajastatakse kas sissemakstud või sissenõutud, kuid veel
tasumata aktsiate all.

R0100/C0040

Kogu lihtaktsiakapital – teise
taseme omavahendid

See on lihtaktsiakapitali summa, mis vastab teise taseme omava
hendite kriteeriumidele.

R0110/C0010

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi
kindlustusandjate algkapital, liik
mete sissemaksed või samaväärne
põhiomavahendite kirje – Sisse
makstud – kokku

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse
makstud algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhio
mavahendite kirje kogusumma.

R0110/C0020

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi
kindlustusandjate algkapital, liik
mete sissemaksed või samaväärne
põhiomavahendite kirje – Sisse
makstud – esimese taseme
omavahendid

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate
algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse, esimese
taseme omavahendite kriteeriumidele vastava põhiomavahendite
kirje, kogusumma.

R0120/C0010

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi
kindlustusandjate algkapital, liik
mete sissemaksed või samaväärne
põhiomavahendite kirje – Sisse
nõutud, kuid veel tasumata –
kokku

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse
nõutud, kuid veel tasumata algkapitali, liikmete sissemaksete või
samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma.

R0120/C0040

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi
kindlustusandjate algkapital, liik
mete sissemaksed või samaväärne
põhiomavahendite kirje – Sisse
nõutud, kuid veel tasumata – teise
taseme omavahendid

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate
algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse, teise taseme
omavahendite kriteeriumidele vastava põhiomavahendite kirje,
kogusumma.

R0200/C0010

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi
kindlustusandjate algkapitali, liik
mete sissemaksete või samaväärse
põhiomavahendite kirje
kogusumma

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate
algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahen
dite kirje kogusumma
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R0200/C0020

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi
kindlustusandjate algkapitali, liik
mete sissemaksete või samaväärse
põhiomavahendite kirje kogu
summa – esimese taseme
omavahendid

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate
algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse, esimese
taseme omavahendite kriteeriumidele vastava põhiomavahendite
kirje, kogusumma.

R0200/C0040

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi
kindlustusandjate algkapitali, liik
mete sissemaksete või samaväärse
põhiomavahendite kirje kogu
summa – teise taseme
omavahendid

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate
algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse, teise taseme
omavahendite kriteeriumidele vastava põhiomavahendite kirje,
kogusumma.

R0210/C0010

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
Tähtajalised allutatud instrumendid
– kokku

See on vastastikuse kindlustusandja liikme tähtajaliste allutatud
instrumentide kogusumma

R0210/C0020

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
Tähtajalised allutatud instrumendid
– esimese taseme omavahendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste tähtajaliste
allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad esimese
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0210/C0030

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
Tähtajalised allutatud instrumendid
– millest esimese taseme omava
hendeid kajastatakse ülemineku
meetmete raames

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste esimese
taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate tähtajaliste allu
tatud instrumentide kogusumma, mida kajastatakse ülemineku
meetmete raames.

R0210/C0040

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
Tähtajalised allutatud instrumendid
– teise taseme omavahendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste tähtajaliste
allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad teise taseme
omavahendite kriteeriumidele.

R0210/C0050

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
Tähtajalised allutatud instrumendid
– millest teise taseme omavahen
deid kajastatakse üleminekumeet
mete raames

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste teise taseme
omavahendite kriteeriumidele vastavate tähtajaliste allutatud
instrumentide kogusumma, mida kajastatakse üleminekumeet
mete raames.

R0210/C0060

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
Tähtajalised allutatud instrumendid
– kolmanda taseme omavahendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste tähtajaliste
allutatud instrumentide kogusumma, mis vastavad kolmanda
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0220/C0010

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
Tagasiostuvõimalusega määramata
tähtajaga allutatud instrumendid –
kokku

See on vastastikuse kindlustusandja liikme tagasiostuvõimalu
sega määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma.

R0220/C0020

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
Tagasiostuvõimalusega määramata
tähtajaga allutatud instrumendid –
esimese taseme omavahendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste tagasiostuvõi
malusega määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogu
summa, mis vastavad esimese taseme omavahendite
kriteeriumidele.

R0220/C0030

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
Tagasiostuvõimalusega määramata
tähtajaga allutatud instrumendid –
millest esimese taseme omavahen
deid kajastatakse üleminekumeet
mete raames

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste tagasiostuvõi
malusega määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogu
summa, mis vastavad esimese taseme omavahendite
kriteeriumidele.
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R0220/C0040

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
Tagasiostuvõimalusega määramata
tähtajaga allutatud instrumendid –
teise taseme omavahendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste tagasiostuvõi
malusega määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogu
summa, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0220/C0050

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
Tagasiostuvõimalusega määramata
tähtajaga allutatud instrumendid –
millest teise taseme omavahendeid
kajastatakse üleminekumeetmete
raames

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste teise taseme
omavahendite kriteeriumidele vastavate tagasiostuvõimalusega
määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma, mida
kajastatakse üleminekumeetmete raames.

R0220/C0060

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
Tagasiostuvõimalusega määramata
tähtajaga allutatud instrumendid –
kolmanda taseme omavahendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste tagasiostuvõi
malusega määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogu
summa, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite
kriteeriumidele.

R0230/C0010

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
Lepingukohase tagasiostuvõimalu
seta määramata tähtajaga allutatud
instrumendid – kokku

See on vastastikuse kindlustusandja liikme lepingukohase taga
siostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumentide
kogusumma.

R0230/C0020

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
Lepingukohase tagasiostuvõimalu
seta määramata tähtajaga allutatud
instrumendid – esimese taseme
omavahendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste lepingukohase
tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumen
tide kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite
kriteeriumidele.

R0230/C0030

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
Lepingukohase tagasiostuvõimalu
seta määramata tähtajaga allutatud
instrumendid – millest esimese
taseme omavahendeid kajastatakse
üleminekumeetmete raames

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste esimese
taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate lepingukohase
tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumen
tide kogusumma, mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.

R0230/C0040

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
Lepingukohase tagasiostuvõimalu
seta määramata tähtajaga allutatud
instrumendid – teise taseme
omavahendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste lepingukohase
tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumen
tide kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite
kriteeriumidele.

R0230/C0050

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
Lepingukohase tagasiostuvõimalu
seta määramata tähtajaga allutatud
kohustised – millest teise taseme
omavahendeid kajastatakse ülemi
nekumeetmete raames

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste teise taseme
omavahendite kriteeriumidele vastavate lepingukohase tagasios
tuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogu
summa, mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.

R0230/C0060

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
Lepingukohase tagasiostuvõimalu
seta määramata tähtajaga allutatud
instrumendid – kolmanda taseme
omavahendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste lepingukohase
tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumen
tide kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite
kriteeriumidele.
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R0300/C0010

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide
kogusumma

See on vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumen
tide kogusumma

R0300/C0020

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide
kogusumma – esimese taseme
omavahendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud
instrumentide kogusumma, mis vastavad esimese taseme omava
hendite kriteeriumidele.

R0300/C0030

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide
kogusumma – millest esimese
taseme omavahendeid kajastatakse
üleminekumeetmete raames

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste esimese
taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate allutatud instru
mentide kogusumma, mida kajastatakse üleminekumeetmete
raames.

R0300/C0040

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide
kogusumma – teise taseme
omavahendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud
instrumentide kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahen
dite kriteeriumidele.

R0300/C0050

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide
kogusumma – millest teise taseme
omavahendeid kajastatakse ülemi
nekumeetmete raames

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste teise taseme
omavahendite kriteeriumidele vastavate allutatud instrumentide
kogusumma, mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.

R0300/C0060

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide
kogusumma – kolmanda taseme
omavahendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud
instrumentide kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme
omavahendite kriteeriumidele.

R0310/C0010

Tähtajalised eelisaktsiad – kokku

See on tähtajaliste eelisaktsiate kogusumma.

R0310/C0020

Tähtajalised eelisaktsiad – esimese
taseme omavahendid

See on selliste tähtajaliste eelisaktsiate kogusumma, mis
vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0310/C0030

Tähtajalised eelisaktsiad – millest
esimese taseme omavahendeid
kajastatakse üleminekumeetmete
raames

See on selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele
vastavate tähtajaliste eelisaktsiate kogusumma, mida kajastatakse
üleminekumeetmete raames.

R0310/C0040

Tähtajalised eelisaktsiad – teise
taseme omavahendid

See on selliste tähtajaliste eelisaktsiate summa, mis vastavad
teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0310/C0050

Tähtajalised eelisaktsiad – millest
teise taseme omavahendeid kajas
tatakse üleminekumeetmete raames

See on selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vasta
vate tähtajaliste eelisaktsiate kogusumma, mida kajastatakse
üleminekumeetmete raames.

R0310/C0060

Tähtajalised eelisaktsiad – kol
manda taseme omavahendid

See on selliste tähtajaliste eelisaktsiate summa, mis vastavad
kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0320/C0010

Tagasiostuvõimalusega määramata
tähtajaga eelisaktsiad – kokku

See on tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiate
kogusumma.

R0320/C0020

Tagasiostuvõimalusega määramata
tähtajaga eelisaktsiad – esimese
taseme omavahendid

See on selliste tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga
eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad esimese taseme omava
hendite kriteeriumidele.

R0320/C0030

Tagasiostuvõimalusega määramata
tähtajaga eelisaktsiad – millest
esimese taseme omavahendeid
kajastatakse üleminekumeetmete
raames

See on selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele
vastavate tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga eelisakt
siate kogusumma, mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.
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R0320/C0040

Tagasiostuvõimalusega määramata
tähtajaga eelisaktsiad – teise
taseme omavahendid

See on selliste tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga
eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahen
dite kriteeriumidele.

R0320/C0050

Tagasiostuvõimalusega määramata
tähtajaga eelisaktsiad – millest
teise taseme omavahendeid kajas
tatakse üleminekumeetmete raames

See on selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vasta
vate tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiate
kogusumma, mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.

R0320/C0060

Tagasiostuvõimalusega määramata
tähtajaga eelisaktsiad – kolmanda
taseme omavahendid

See on selliste tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga
eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omava
hendite kriteeriumidele.

R0330/C0010

Lepingukohase tagasiostuvõimalu
seta määramata tähtajaga eelisakt
siad – kokku

See lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga
eelisaktsiate kogusumma.

R0330/C0020

Lepingukohase tagasiostuvõimalu
seta määramata tähtajaga eelisakt
siad – esimese taseme
omavahendid

See on selliste lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata
tähtajaga eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad esimese taseme
omavahendite kriteeriumidele.

R0330/C0030

Lepingukohase tagasiostuvõimalu
seta määramata tähtajaga eelisakt
siad – millest esimese taseme
omavahendeid kajastatakse ülemi
nekumeetmete raames

See on selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele
vastavate lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähta
jaga eelisaktsiate kogusumma, mida kajastatakse üleminekumeet
mete raames.

R0330/C0040

Lepingukohase tagasiostuvõimalu
seta määramata tähtajaga eelisakt
siad – teise taseme omavahendid

See on selliste lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata
tähtajaga eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad teise taseme
omavahendite kriteeriumidele.

R0330/C0050

Lepingukohase tagasiostuvõimalu
seta määramata tähtajaga eelisakt
siad – millest teise taseme
omavahendeid kajastatakse ülemi
nekumeetmete raames

See on selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vasta
vate lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga
eelisaktsiate kogusumma, mida kajastatakse üleminekumeetmete
raames.

R0330/C0060

Lepingukohase tagasiostuvõimalu
seta määramata tähtajaga eelisakt
siad – kolmanda taseme
omavahendid

See on selliste lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata
tähtajaga eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad kolmanda
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0400/C0010

Eelisaktsiad kokku

See on eelisaktsiate kogusumma.

R0400/C0020

Tähtajalised eelisaktsiad kokku –
esimese taseme omavahendid

See on selliste eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad esimese
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0400/C0030

Eelisaktsiad kokku – millest
esimese taseme omavahendeid
kajastatakse üleminekumeetmete
raames

See on selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele
vastavate eelisaktsiate kogusumma, mida kajastatakse ülemine
kumeetmete raames.

R0400/C0040

Tähtajalised eelisaktsiad kokku –
teise taseme omavahendid

See on selliste eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad teise
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0400/C0050

Eelisaktsiad kokku – millest teise
taseme omavahendeid kajastatakse
üleminekumeetmete raames

See on selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vasta
vate eelisaktsiate kogusumma, mida kajastatakse üleminekumeet
mete raames.

R0400/C0060

Tähtajalised eelisaktsiad kokku –
kolmanda taseme omavahendid

See on selliste eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad kolmanda
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0410/C0010

Tähtajalised allutatud kohustised –
kokku

See on tähtajaliste allutatud kohustiste kogusumma.
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R0410/C0020

Tähtajalised allutatud kohustised –
esimese taseme omavahendid

R0410/C0030

Tähtajalised allutatud kohustised – See on selliste tähtajaliste esimese taseme omavahendite kritee
millest esimese taseme omavahen riumidele vastavate allutatud kohustiste summa, mida kajasta
deid kajastatakse üleminekumeet takse üleminekumeetmete raames.
mete raames

R0410/C0040

Tähtajalised allutatud kohustised –
teise taseme omavahendid

See on selliste tähtajaliste allutatud kohustiste summa, mis
vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0410/C0050

Tähtajaliste allutatud kohustised –
millest teise taseme omavahendeid
kajastatakse üleminekumeetmete
raames

See on selliste tähtajaliste teise taseme omavahendite kriteeriu
midele vastavate allutatud kohustiste summa, mida kajastatakse
üleminekumeetmete raames.

R0410/C0060

Tähtajalised allutatud kohustised –
kolmanda taseme omavahendid

See on selliste tähtajaliste allutatud kohustiste summa, mis
vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0420/C0010

Lepingukohase tagasiostuvõimalu
sega määramata tähtajaga allutatud
kohustised – kokku

See tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga allutatud kohus
tiste kogusumma.

R0420/C0020

Lepingukohase tagasiostuvõimalu
sega määramata tähtajaga allutatud
kohustised – esimese taseme
omavahendid

See on selliste lepingukohase tagasiostuvõimalusega määramata
tähtajaga allutatud kohustiste summa, mis vastavad esimese
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0420/C0030

Lepingukohase tagasiostuvõimalu
sega määramata tähtajaga allutatud
kohustised – millest esimese
taseme omavahendeid kajastatakse
üleminekumeetmete raames

See on selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele
vastavate lepingukohase tagasiostuvõimalusega määramata tähta
jaga allutatud kohustiste summa, mida kajastatakse ülemineku
meetmete raames.

R0420/C0040

Lepingukohase tagasiostuvõimalu
sega määramata tähtajaga allutatud
kohustised – teise taseme
omavahendid

See on selliste lepingukohase tagasiostuvõimalusega määramata
tähtajaga allutatud kohustiste summa, mis vastavad teise taseme
omavahendite kriteeriumidele.

R0420/C0050

Lepingukohase tagasiostuvõimalu
sega määramata tähtajaga allutatud
kohustised – millest teise taseme
omavahendeid kajastatakse ülemi
nekumeetmete raames

See on selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vasta
vate lepingukohase tagasiostuvõimalusega määramata tähtajaga
allutatud kohustiste summa, mida kajastatakse üleminekumeet
mete raames.

R0420/C0060

Lepingukohase tagasiostuvõimalu
sega määramata tähtajaga allutatud
kohustised – kolmanda taseme
omavahendid

See on selliste lepingukohase tagasiostuvõimalusega määramata
tähtajaga allutatud kohustiste summa, mis vastavad kolmanda
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0430/C0010

Lepingukohase tagasiostuvõimalu
seta määramata tähtajaga allutatud
kohustised – kokku

See on lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga
allutatud kohustiste kogusumma.

R0430/C0020

Lepingukohase tagasiostuvõimalu
seta määramata tähtajaga allutatud
kohustised – esimese taseme
omavahendid

See on selliste lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata
tähtajaga allutatud kohustiste summa, mis vastavad esimese
taseme omavahendite kriteeriumidele.

See on selliste tähtajaliste allutatud kohustiste summa, mis
vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.
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R0430/C0030

Lepingukohase tagasiostuvõimalu
seta määramata tähtajaga allutatud
kohustised – millest esimese
taseme omavahendeid kajastatakse
üleminekumeetmete raames

See on selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele
vastavate lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähta
jaga allutatud kohustiste summa, mida kajastatakse ülemineku
meetmete raames.

R0430/C0040

Lepingukohase tagasiostuvõimalu
seta määramata tähtajaga allutatud
kohustised – teise taseme
omavahendid

See on selliste lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata
tähtajaga allutatud kohustiste summa, mis vastavad teise taseme
omavahendite kriteeriumidele.

R0430/C0050

Lepingukohase tagasiostuvõimalu
seta määramata tähtajaga allutatud
kohustised – millest teise taseme
omavahendeid kajastatakse ülemi
nekumeetmete raames

See on selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vasta
vate lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata tähtajaga
allutatud kohustiste summa, mida kajastatakse üleminekumeet
mete raames.

R0430/C0060

Lepingukohase tagasiostuvõimalu
seta määramata tähtajaga allutatud
kohustised – kolmanda taseme
omavahendid

See on selliste lepingukohase tagasiostuvõimaluseta määramata
tähtajaga allutatud kohustiste summa, mis vastavad kolmanda
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0500/C0010

Kõik allutatud kohustised – kokku

See on allutatud kohustiste kogusumma.

R0500/C0020

Kõik allutatud kohustised –
esimese taseme omavahendid

See on selliste allutatud kohustiste kogusumma, mis vastavad
esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0500/C0030

Kõik allutatud kohustised – millest
esimese taseme omavahendeid
kajastatakse üleminekumeetmete
raames

See on vastavalt üleminekusätetele selliste allutatud kohustiste
kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite
kriteeriumidele.

R0500/C0040

Kõik allutatud kohustised – teise
taseme omavahendid

See on selliste allutatud kohustiste summa, mis vastavad teise
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0500/C0050

Kõik allutatud kohustised – millest
teise taseme omavahendeid kajas
tatakse üleminekumeetmete raames

See on selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vasta
vate allutatud kohustiste summa, mida kajastatakse ülemineku
meetmete raames.

R0500/C0060

Kõik allutatud kohustised – kol
manda taseme omavahendid

See on selliste allutatud kohustiste summa, mis vastavad kol
manda taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0510/C0070

Heakskiidetud summaga lisaoma
vahendite kirjed – teise taseme
omavahendite esialgne heakskii
detud summa

See on teise taseme lisaomavahendite esialgne heakskiidetud
summa

R0510/C0080

Heakskiidetud summaga lisaoma
vahendite kirjed – teise taseme
omavahendite praegused summad

See on teise taseme lisaomavahendite praegune heakskiidetud
summa

R0510/C0090

Heakskiidetud summaga lisaoma
vahendite kirjed – kolmanda
taseme omavahendite esialgne
heakskiidetud summa

See on kolmanda taseme lisaomavahendite esialgne heakskii
detud summa

R0510/C0100

Heakskiidetud summaga lisaoma
vahendite kirjed – kolmanda
taseme omavahendite praegused
summad

See on kolmanda taseme lisaomavahendite praegune heakskii
detud summa

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 709
▼B
KIRJE

JUHISED

R0520/C0080

Heakskiidetud meetodiga arvutatud
lisaomavahendite kirjed – teise
taseme omavahendite praegused
summad

See on heakskiidetud meetodiga arvutatud teise taseme lisaoma
vahendite praegune summa

R0520/C0100

Heakskiidetud meetodiga arvutatud See on heakskiidetud meetodiga arvutatud kolmanda taseme
lisaomavahendite kirjed – kol
lisaomavahendite praegune summa
manda taseme omavahendite prae
gused summad

R0600/C0110

Summa, mille võrra varad ületavad
kohustisi – Varade väärtuse
hindamise erinevus – Varade
hinnatud väärtuse erinevus

See on varade hinnatud väärtuse erinevus.

R0610/C0110

Summa, mille võrra varad ületavad
kohustisi – Varade väärtuse
hindamise erinevus – Tehniliste
eraldiste hindamise erinevus

See on tehniliste eraldiste hindamise erinevus.

R0620/C0110

Summa, mille võrra varad ületavad
kohustisi – Muude kohustiste
hindamise erinevus

See on muude kohustiste hindamise erinevus.

R0630/C0110

Finantsaruannetes kajastatud reser See on finantsaruannetes kajastatud reservide ja jaotamata
kasumi kogusumma.
vide ja jaotamata kasumi
kogusumma

R0640/C0110

Muu (palun selgitage selle rea
kasutamise vajadust)

Muude, seni nimetamata kirjete summad Lahtri R0640/C0110
väärtuse kohta esitatakse selgitus ja asjaolud lahtris R0640/
C0120.

R0640/C0120

Muu (palun selgitage selle rea
kasutamise vajadust)

Selgitus lahtris R0640/C0110 esitatud muude kirjete kohta.

R0650/C0110

Finantsaruannetes kajastatud
reservid, mida on kohandatud
vastavalt Solventsus II kohase
hindamise erinevustele

See on finantsaruannetes kajastatud reservide kogusumma pärast
hindamise erinevustest tulenevat kohandamist. Selles kirjes esita
takse finantsaruannetes kajastatud jaotamata kasumi, kapitalire
servi, netokasumi, eelmiste aastate kasumi, ümberhindluskapitali
(vahendite), muu kapitalireservi väärtused.

R0660/C0110

Põhiomavahendite kirjete summa,
mille võrra varad ületavad kohus
tisi (ilma korrigeerimisreservita)

See on põhiomavahendite kirjete summa, mille võrra varad
ületavad kohustisi, arvestamata korrigeerimisreservi.

R0700/C0110

Summa, mille võrra varad ületavad
kohustisi

See on summa, mille võrra varad ületavad kohustisi.

S.23.03 – Omavahendite aastane muutus
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat
teavet.

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 710
▼B
KIRJE

JUHISED

Lihtaktsiakapital – muutused aruandeperioodil
R0010/C0010

Lihtaktsiakapital – sisse makstud –
edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud sissemakstud
lihtaktsiakapitali saldo.

R0010/C0020

Lihtaktsiakapital – sisse makstud –
kasv

See on aruandeperioodil sisse makstud lihtaktsiakapitali kasv.

R0010/C0030

Lihtaktsiakapital – sisse makstud –
kahanemine

See on aruandeperioodil
kahanemine.

R0010/C0060

Lihtaktsiakapital – sisse makstud –
edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav sissemakstud
lihtaktsiakapitali saldo.

R0020/C0010

Lihtaktsiakapital – sisse nõutud,
kuid veel sisse maksmata – edasi
kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud sisse nõutud,
kuid veel sisse maksmata lihtaktsiakapitali saldo.

R0020/C0020

Lihtaktsiakapital – sisse nõutud,
kuid veel sisse maksmata – kasv

See on aruandeperioodil sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata
lihtaktsiakapitali kasv.

R0020/C0030

Lihtaktsiakapital – sisse nõutud,
kuid veel sisse maksmata –
kahanemine

See on aruandeperioodil sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata
lihtaktsiakapitali kahanemine.

R0020/C0060

Lihtaktsiakapital – sisse nõutud,
kuid veel sisse maksmata – edasi
kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav sisse nõutud,
kuid veel sisse maksmata lihtaktsiakapitali saldo.

R0030/C0010

Hoitavad omaaktsiad – edasi
kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud hoitavate
omaaktsiate saldo.

R0030/C0020

Hoitavad omaaktsiad – kasv

See on hoitavate omaaktsiate kasv aruandeperioodil.

R0030/C0030

Hoitavad omaaktsiad –
kahanemine

See on hoitavate omaaktsiate kahanemine aruandeperioodil.

R0030/C0060

Hoitavad omaaktsiad – edasi
kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav hoitavate omaakt
siate saldo.

R0100/C0010

Kogu lihtaktsiakapital – edasi
kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud kogu lihtaktsia
kapitali saldo. R0100/C0010 hõlmab hoitavaid omaaktsiaid.

R0100/C0020

Kogu lihtaktsiakapital – kasv

See on kogu lihtaktsiakapitali kasv aruandeperioodil.

R0100/C0030

Kogu lihtaktsiakapital –
kahanemine

See on kogu lihtaktsiakapitali kahanemine aruandeperioodil.

R0100/C0060

Kogu lihtaktsiakapital – edasi
kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav kogu lihtaktsia
kapitali saldo.

sisse

makstud

lihtaktsiakapitali
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Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – muutused aruandeperioodil

R0110/C0010

Lihtaktsiakapitaliga seotud
See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud esimese taseme
ülekurss – esimese taseme omava omavahendite hulka kuuluva lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi
hendid – edasi kantud saldo
saldo.

R0110/C0020

Lihtaktsiakapitaliga seotud
See on esimese taseme omavahendite hulka kuuluva lihtaktsia
ülekurss – esimese taseme omava kapitaliga seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.
hendid – kasv

R0110/C0030

Lihtaktsiakapitaliga seotud
See on esimese taseme omavahendite hulka kuuluva lihtaktsia
ülekurss – esimese taseme omava kapitaliga seotud ülekursi kahanemine aruandeperioodil.
hendid – kahanemine

R0110/C0060

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav esimese taseme
Lihtaktsiakapitaliga seotud
ülekurss – esimese taseme omava omavahendite hulka kuuluva lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi
hendid – edasi kantav saldo
saldo.

R0120/C0010

Lihtaktsiakapitaliga seotud
ülekurss – teise taseme omava
hendid – edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud teise taseme
omavahendite hulka kuuluva lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi
saldo.

R0120/C0020

Lihtaktsiakapitaliga seotud
ülekurss – teise taseme omava
hendid – kasv

See on teise taseme omavahendite hulka kuuluva lihtaktsiakapi
taliga seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

R0120/C0030

Lihtaktsiakapitaliga seotud
ülekurss – teise taseme omava
hendid – kahanemine

See on teise taseme omavahendite hulka kuuluva lihtaktsiakapi
taliga seotud ülekursi kahanemine aruandeperioodil.

R0120/C0060

Lihtaktsiakapitaliga seotud
ülekurss – teise taseme omava
hendid – edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav teise taseme
omavahendite hulka kuuluva lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi
saldo.

R0200/C0010

Lihtaktsiakapitaliga seotud
ülekurss – kokku – edasi kantud
saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud lihtaktsiakapita
liga seotud ülekursi kogusaldo.

R0200/C0020

Lihtaktsiakapitaliga seotud
ülekurss – kokku – kasv

See on kogu lihtaktsiakapitaliga
aruandeperioodil.

R0200/C0030

Lihtaktsiakapitaliga seotud
ülekurss – kokku – kahanemine

See on kogu lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi kahanemine
aruandeperioodi jooksul.

R0200/C0060

Lihtaktsiakapitaliga seotud
ülekurss – kokku – edasi kantav
saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav lihtaktsiakapita
liga seotud ülekursi saldo.

seotud

ülekursi

kasv
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Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhio
mavahendite kirje – muutused aruandeperioodil

R0210/C0010

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi
kindlustusandjate algkapital, liik
mete sissemaksed või samaväärne
põhiomavahendite kirje – sisse
makstud – edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud vastastikuste ja
vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse makstud algkapitali,
liikmete sissemaksete või samaväärse sisse makstud põhiomava
hendite kirje saldo.

R0210/C0020

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi
kindlustusandjate algkapital, liik
mete sissemaksed või samaväärne
põhiomavahendite kirje – sisse
makstud – kasv

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse
makstud algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse sisse
makstud põhiomavahendite kirje kasv aruandeperioodil.

R0210/C0030

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi
kindlustusandjate algkapital, liik
mete sissemaksed või samaväärne
põhiomavahendite kirje – sisse
makstud – kahanemine

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse
makstud algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse sisse
makstud põhiomavahendite kirje kahanemine aruandeperioodil.

R0210/C0060

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi
kindlustusandjate algkapital, liik
mete sissemaksed või samaväärne
põhiomavahendite kirje – sisse
makstud – edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav vastastikuste ja
vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse makstud algkapitali,
liikmete sissemaksete või samaväärse sisse makstud põhiomava
hendite kirje saldo.

R0220/C0010

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi
kindlustusandjate algkapital, liik
mete sissemaksed või samaväärne
põhiomavahendite kirje – sisse
nõutud, kuid veel sisse maksmata
– edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud vastastikuste ja
vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse nõutud, kuid veel sisse
maksmata algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse
põhiomavahendite kirje saldo.

R0220/C0020

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi
kindlustusandjate algkapital, liik
mete sissemaksed või samaväärne
põhiomavahendite kirje – sisse
nõutud, kuid veel sisse maksmata
– kasv

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse
nõutud, kuid veel sisse maksmata algkapitali, liikmete sissemak
sete
või
samaväärse
põhiomavahendite
kirje
kasv
aruandeperioodil.

R0220/C0030

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi
kindlustusandjate algkapital, liik
mete sissemaksed või samaväärne
põhiomavahendite kirje – sisse
nõutud, kuid veel sisse maksmata
– kahanemine

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse
nõutud, kuid veel sisse maksmata algkapitali, liikmete sissemak
sete või samaväärse põhiomavahendite kirje kahanemine
aruandeperioodil.

R0220/C0060

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi
kindlustusandjate algkapital, liik
mete sissemaksed või samaväärne
põhiomavahendite kirje – sisse
nõutud, kuid veel sisse maksmata
– edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav vastastikuste ja
vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse nõutud, kuid veel sisse
maksmata algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse
põhiomavahendite kirje saldo.
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R0300/C0010

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi
kindlustusandjate algkapitali, liik
mete sissemaksete või samaväärse
põhiomavahendite kirje kogu
summa – edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud vastastikuste ja
vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sisse
maksete või samaväärse sisse makstud põhiomavahendite kirje
kogusumma saldo.

R0300/C0020

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi
kindlustusandjate algkapitali, liik
mete sissemaksete või samaväärse
põhiomavahendite kirje kogu
summa – kasv

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate
algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahen
dite kirje kogusumma kasv aruandeperioodil.

R0300/C0030

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi
kindlustusandjate algkapitali, liik
mete sissemaksete või samaväärse
põhiomavahendite kirje kogu
summa – kahanemine

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate
algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahen
dite kirje kogusumma kahanemine aruandeperioodil.

R0300/C0060

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi
kindlustusandjate algkapitali, liik
mete sissemaksete või samaväärse
põhiomavahendite kirje kogu
summa – edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav vastastikuste ja
vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sisse
maksete või samaväärse sisse makstud põhiomavahendite kirje
kogusumma saldo.

Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – muutused aruandeperioodil

R0310/C0010

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
esimese taseme omavahendid –
edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud esimese taseme
omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide saldo.

R0310/C0070

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
esimese taseme omavahendid –
emiteeritud

See on aruandeperioodil emiteeritud esimese taseme omavahen
dite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allu
tatud instrumentide summa.

R0310/C0080

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
esimese taseme omavahendid –
lunastatud

See on aruandeperioodil lunastatud esimese taseme omavahen
dite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allu
tatud instrumentide summa.

R0310/C0090

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
esimese taseme omavahendid –
väärtuse muutused

See on summa, mis kajastab esimese taseme omavahendite hulka
kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instru
mentide väärtuse muutumist aruandeperioodil.

R0310/C0100

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
esimese taseme omavahendid –
regulatiivsed meetmed

See on summa, mis kajastab esimese taseme omavahendite hulka
kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instru
mentide kasvu/kahanemist aruandeperioodil regulatiivsete meet
mete tulemusena.

R0310/C0060

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
esimese taseme omavahendid –
edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav esimese taseme
omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide saldo.
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R0320/C0010

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
teise taseme omavahendid – edasi
kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud teise taseme
omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide saldo.

R0320/C0070

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
teise taseme omavahendid –
emiteeritud

See on aruandeperioodil emiteeritud teise taseme omavahendite
hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud
instrumentide summa.

R0320/C0080

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
teise taseme omavahendid –
lunastatud

See on aruandeperioodil lunastatud teise taseme omavahendite
hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud
instrumentide summa.

R0320/C0090

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
teise taseme omavahendid – väär
tuse muutused

See on summa, mis kajastab teise taseme omavahendite hulka
kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instru
mentide väärtuse muutumist aruandeperioodil.

R0320/C0100

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
teise taseme omavahendid – regu
latiivsed meetmed

See on summa, mis kajastab teise taseme omavahendite hulka
kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instru
mentide kasvu/kahanemist aruandeperioodil regulatiivsete meet
mete tulemusena.

R0320/C0060

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
teise taseme omavahendid – edasi
kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav teise taseme
omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide saldo.

R0330/C0010

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
kolmanda taseme omavahendid –
edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud kolmanda
taseme omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustu
sandja liikme allutatud instrumentide saldo.

R0330/C0070

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
kolmanda taseme omavahendid –
emiteeritud

See on aruandeperioodil emiteeritud kolmanda taseme omava
hendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allu
tatud instrumentide summa.

R0330/C0080

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
kolmanda taseme omavahendid –
lunastatud

See on aruandeperioodil lunastatud kolmanda taseme omavahen
dite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allu
tatud instrumentide summa.

R0330/C0090

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
kolmanda taseme omavahendid –
väärtuse muutused

See on summa, mis kajastab kolmanda taseme omavahendite
hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud
instrumentide väärtuse muutumist aruandeperioodil.

R0330/C0100

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
kolmanda taseme omavahendid –
regulatiivsed meetmed

See on summa, mis kajastab kolmanda taseme omavahendite
hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud
instrumentide kasvu/kahanemist aruandeperioodil regulatiivsete
meetmete tulemusena.
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R0330/C0060

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid –
kolmanda taseme omavahendid –
edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav kolmanda taseme
omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide saldo.

R0400/C0010

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide
kogusumma – edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud vastastikuse
kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kogusaldo.

R0400/C0070

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide
kogusumma – emiteeritud

See on aruandeperioodil emiteeritud vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide kogusumma.

R0400/C0080

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide
kogusumma – lunastatud

See on aruandeperioodil lunastatud vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide kogusumma.

R0400/C0090

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide
kogusumma – väärtuse muutused

See on summa, mis kajastab vastastikuse kindlustusandja liikme allu
tatud instrumentide väärtuse muutuste kogusummat aruandeperioodil.

R0400/C0100

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide
kogusumma – regulatiivsed
meetmed

See on summa, mis kajastab vastastikuse kindlustusandja liikme
allutatud instrumentide kasvu/kahanemise kogusummat aruande
perioodil regulatiivsete meetmete tulemusena.

R0400/C0060

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide
kogusumma – edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav vastastikuse kind
lustusandja liikme allutatud instrumentide kogusaldo.

Vahendite ülejääk
R0500/C0010

Vahendite ülejääk – edasi kantud
saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud vahendite
ülejäägi saldo.

R0500/C0060

Vahendite ülejääk – edasi kantav
saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav vahendite
ülejäägi saldo.

Eelisaktsiad – muutused aruandeperioodil
R0510/C0010

Eelisaktsiad – esimese taseme
omavahendid – edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud esimese taseme
omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate saldo.

R0510/C0020

Eelisaktsiad – esimese taseme
omavahendid – kasv

See on esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisakt
siate kasv aruandeperioodil.

R0510/C0030

Eelisaktsiad – esimese taseme
omavahendid – kahanemine

See on esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisakt
siate kahanemine aruandeperioodil.

R0510/C0060

Eelisaktsiad – esimese taseme
omavahendid – edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav esimese taseme
omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate saldo.

R0520/C0010

Eelisaktsiad – teise taseme
omavahendid – edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud teise taseme
omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate saldo.
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R0520/C0020

Eelisaktsiad – teise taseme
omavahendid – kasv

See on teise taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate
kasv aruandeperioodil.

R0520/C0030

Eelisaktsiad – teise taseme
omavahendid – kahanemine

See on teise taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate
kahanemine aruandeperioodil.

R0520/C0060

Eelisaktsiad – teise taseme
omavahendid – edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav teise taseme
omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate saldo.

R0530/C0010

Eelisaktsiad – kolmanda taseme
omavahendid – edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud kolmanda
taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate saldo.

R0530/C0020

Eelisaktsiad – kolmanda taseme
omavahendid – kasv

See on kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisakt
siate kasv aruandeperioodil.

R0530/C0030

Eelisaktsiad – kolmanda taseme
omavahendid – kahanemine

See on kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisakt
siate kahanemine aruandeperioodil.

R0530/C0060

Eelisaktsiad – kolmanda taseme
omavahendid – edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav kolmanda taseme
omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate saldo.

R0600/C0010

Eelisaktsiate kogusumma – edasi
kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud eelisaktsiate
kogusumma saldo.

R0600/C0020

Eelisaktsiate kogusumma – kasv

See on eelisaktsiate kogusumma kasv aruandeperioodil.

R0600/C0030

Eelisaktsiate kogusumma –
kahanemine

See on eelisaktsiate kogusumma kahanemine aruandeperioodil.

R0600/C0060

Eelisaktsiate kogusumma – edasi
kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav eelisaktsiate
kogusumma saldo.

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
R0610/C0010

Eelisaktsiatega seotud ülekurss –
esimese taseme omavahendid –
edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud esimese taseme
omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi
saldo.

R0610/C0020

Eelisaktsiatega seotud ülekurss –
esimese taseme omavahendid –
kasv

See on esimese taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsia
tega seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

R0610/C0030

Eelisaktsiatega seotud ülekurss –
esimese taseme omavahendid –
kahanemine

See on esimese taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsia
tega seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

R0610/C0060

Eelisaktsiatega seotud ülekurss –
esimese taseme omavahendid –
edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav esimese taseme
omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi
saldo.

R0620/C0010

Eelisaktsiatega seotud ülekurss –
teise taseme omavahendid – edasi
kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud teise taseme
omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi
saldo.

R0620/C0020

Eelisaktsiatega seotud ülekurss –
teise taseme omavahendid – kasv

See on teise taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega
seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

R0620/C0030

Eelisaktsiatega seotud ülekurss –
teise taseme omavahendid –
kahanemine

See on teise taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega
seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.
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R0620/C0060

Eelisaktsiatega seotud ülekurss –
teise taseme omavahendid – edasi
kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav teise taseme
omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi
saldo.

R0630/C0010

Eelisaktsiatega seotud ülekurss –
kolmanda taseme omavahendid –
edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud kolmanda
taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud
ülekursi saldo.

R0630/C0020

Eelisaktsiatega seotud ülekurss –
kolmanda taseme omavahendid –
kasv

See on kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluva eelisakt
siatega seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

R0630/C0030

Eelisaktsiatega seotud ülekurss –
kolmanda taseme omavahendid –
kahanemine

See on kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluva eelisakt
siatega seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

R0630/C0060

Eelisaktsiatega seotud ülekurss –
kolmanda taseme omavahendid –
edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav kolmanda taseme
omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi
saldo.

R0700/C0010

Eelisaktsiatega seotud ülekurss –
kogusumma – edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud eelisaktsiatega
seotud ülekursi kogusumma saldo.

R0700/C0020

Eelisaktsiatega seotud ülekurss –
kogusumma – kasv

See on eelisaktsiatega seotud ülekursi kogusumma kasv
aruandeperioodil.

R0700/C0030

Eelisaktsiatega seotud ülekurss –
kogusumma – kahanemine

See on eelisaktsiatega seotud ülekursi kogusumma kahanemine
aruandeperioodil.

R0700/C0060

Eelisaktsiatega seotud ülekurss –
kogusumma – edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav eelisaktsiatega
seotud ülekursi kogusumma saldo.

Allutatud kohustised – muutused aruandeperioodil

R0710/C0010

Allutatud kohustised – esimese
taseme omavahendid – edasi
kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud esimese taseme
omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste saldo.

R0710/C0070

Allutatud kohustised – esimese
taseme omavahendid – emiteeritud

See on aruandeperioodil emiteeritud esimese taseme omavahen
dite hulka kuuluvate allutatud kohustiste summa.

R0710/C0080

Allutatud kohustised – esimese
taseme omavahendid – lunastatud

See on aruandeperioodil lunastatud esimese taseme omavahen
dite hulka kuuluvate allutatud kohustiste summa.

R0710/C0090

Allutatud kohustised – esimese
taseme omavahendid – väärtuse
muutused

See on summa, mis kajastab esimese taseme omavahendite hulka
kuuluvate allutatud kohustiste väärtuse muutust aruandeperioodil.

R0710/C0100

Allutatud kohustised – esimese
taseme omavahendid – regula
tiivsed meetmed

See on summa, mis kajastab esimese taseme omavahendite hulka
kuuluvate allutatud kohustiste muutust regulatiivsete meetmete
tulemusena.
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R0710/C0060

Allutatud kohustised – esimese
taseme omavahendid – edasi
kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav esimese taseme
omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste saldo.

R0720/C0010

Allutatud kohustised – teise
taseme omavahendid – edasi
kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud teise taseme
omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste saldo.

R0720/C0070

Allutatud kohustised – teise
taseme omavahendid – emiteeritud

See on aruandeperioodil emiteeritud teise taseme omavahendite
hulka kuuluvate allutatud kohustiste summa.

R0720/C0080

Allutatud kohustised – teise
taseme omavahendid – lunastatud

See on aruandeperioodil lunastatud teise taseme omavahendite
hulka kuuluvate allutatud kohustiste summa.

R0720/C0090

Allutatud kohustised – teise
taseme omavahendid – väärtuse
muutused

See on summa, mis kajastab teise taseme omavahendite hulka
kuuluvate allutatud kohustiste väärtuse muutust aruandeperioodil.

R0720/C0100

Allutatud kohustised – teise
taseme omavahendid – regula
tiivsed meetmed

See on summa, mis kajastab teise taseme omavahendite hulka
kuuluvate allutatud kohustiste muutust regulatiivsete meetmete
tulemusena.

R0720/C0060

Allutatud kohustised – teise
taseme omavahendid – edasi
kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav teise taseme
omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste saldo.

R0730/C0010

Allutatud kohustised – kolmanda
taseme omavahendid – edasi
kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud kolmanda
taseme omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste saldo.

R0730/C0070

Allutatud kohustised – kolmanda
taseme omavahendid – emiteeritud

See on aruandeperioodil emiteeritud kolmanda taseme omava
hendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste summa.

R0730/C0080

Allutatud kohustised – kolmanda
taseme omavahendid – lunastatud

See on aruandeperioodil lunastatud kolmanda taseme omavahen
dite hulka kuuluvate allutatud kohustiste summa.

R0730/C0090

Allutatud kohustised – kolmanda
taseme omavahendid – väärtuse
muutused

See on summa, mis kajastab kolmanda taseme omavahendite
hulka kuuluvate allutatud kohustiste väärtuse muutust
aruandeperioodil.

R0730/C0100

Allutatud kohustised – kolmanda
taseme omavahendid – regula
tiivsed meetmed

See on summa, mis kajastab kolmanda taseme omavahendite
hulka kuuluvate allutatud kohustiste muutust regulatiivsete meet
mete tulemusena.

R0730/C0060

Allutatud kohustised – kolmanda
taseme omavahendid – edasi
kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav kolmanda taseme
omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste saldo.

R0800/C0010

Allutatud kohustiste kogusumma –
edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud allutatud kohus
tiste kogusumma saldo.

R0800/C0070

Allutatud kohustiste kogusumma –
emiteeritud

See on aruandeperioodil
kogusumma.

emiteeritud

allutatud

kohustiste
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R0800/C0080

Allutatud kohustiste kogusumma –
lunastatud

See on aruandeperioodil
kogusumma.

lunastatud

allutatud

kohustiste

R0800/C0090

Allutatud kohustiste kogusumma –
väärtuse muutused

See on summa, mis kajastab allutatud kohustiste kogusumma
väärtuse muutust aruandeperioodil.

R0800/C0100

Allutatud kohustiste kogusumma –
regulatiivsed meetmed

See on summa, mis kajastab allutatud kohustiste kogusumma
muutust regulatiivsete meetmete tulemusena.

R0800/C0060

Allutatud kohustiste kogusumma –
edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav allutatud kohus
tiste kogusumma saldo.

Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade väärtusega

R0900/C0010

Summa, mis võrdub edasilük
See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud summa, mis
kunud tulumaksu varade netoväär võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega.
tusega – edasi kantud saldo

R0900/C0060

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav summa, mis
Summa, mis võrdub edasilük
kunud tulumaksu varade netoväär võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega.
tusega – edasi kantav saldo

Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – muutused
aruandeperioodil

R1000/C0010

Muud eespool nimetamata kirjed,
mida järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – piiranguteta
esimese taseme omavahendid –
edasi kantud saldo

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida
järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis
kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb
käsitada piiranguteta omavahenditena, mis on eelmisest aruande
perioodist edasi kantud.

R1000/C0070

Muud eespool nimetamata kirjed,
mida järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – esimese
taseme omavahendid, mida käsita
takse piiranguteta omavahenditena
– emiteeritud

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida
järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis
kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb
käsitada piiranguteta omavahenditena, mis on aruandeperioodil
emiteeritud.

R1000/C0080

Muud eespool nimetamata kirjed,
mida järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – esimese
taseme omavahendid, mida käsita
takse piiranguteta omavahenditena
– lunastatud

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida
järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis
kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb
käsitada piiranguteta omavahenditena, mis on aruandeperioodil
lunastatud.

R1000/C0090

Muud eespool nimetamata kirjed,
mida järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – esimese
taseme omavahendid, mida käsita
takse piiranguteta omavahenditena
– väärtuse muutused

See on summa, mis kajastab muude selliste eespool nimetamata
kirjete väärtuse muutust, mida järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena ja mis kuuluvad esimese taseme omavahen
dite hulka ning mida tuleb käsitada piiranguteta omavahenditena.
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R1000/C0060

Muud eespool nimetamata kirjed,
mida järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – esimese
taseme omavahendid, mida käsita
takse piiranguteta omavahenditena
– edasi kantav saldo

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida
järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis
kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb
käsitada piiranguteta kirjetena, mis kantakse edasi järgmisse
aruandeperioodi.

R1010/C0010

Muud eespool nimetamata kirjed,
mida järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – esimese
taseme omavahendid, mida käsita
takse piirangutega omavahenditena
– edasi kantud saldo

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida
järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis
kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb
käsitada piirangutega omavahenditena, mis on eelmisest aruan
deperioodist edasi kantud.

R1010/C0070

Muud eespool nimetamata kirjed,
mida järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – esimese
taseme omavahendid, mida käsita
takse piirangutega omavahenditena
– emiteeritud

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida
järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis
kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb
käsitada piirangutega omavahenditena, mis on aruandeperioodil
emiteeritud.

R1010/C0080

Muud eespool nimetamata kirjed,
mida järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – esimese
taseme omavahendid, mida käsita
takse piirangutega omavahenditena
– lunastatud

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida
järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis
kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb
käsitada piirangutega omavahenditena, mis on aruandeperioodil
lunastatud.

R1010/C0090

Muud eespool nimetamata kirjed,
mida järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – esimese
taseme omavahendid, mida käsita
takse piirangutega omavahenditena
– väärtuse muutused

See on summa, mis kajastab muude selliste eespool nimetamata
kirjete väärtuse muutust, mida järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena ja mis kuuluvad esimese taseme omavahen
dite hulka ning mida tuleb käsitada piirangutega omavahenditena.

R1010/C0060

Muud eespool nimetamata kirjed,
mida järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – esimese
taseme omavahendid, mida käsita
takse piirangutega omavahenditena
– edasi kantav saldo

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo,
järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja
kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka ning mida
käsitada piirangutega omavahenditena, mis kantakse edasi
misse aruandeperioodi.

R1020/C0010

Muud eespool nimetamata kirjed,
mida järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – teise
taseme omavahendid – edasi
kantud saldo

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida
järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis
kuuluvad teise taseme omavahendite hulka ning mis on eelmisest
aruandeperioodist edasi kantud.

R1020/C0070

Muud eespool nimetamata kirjed,
mida järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – teise
taseme omavahendid – emiteeritud

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida
järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis
kuuluvad teise taseme omavahendite hulka ning mis on aruan
deperioodil emiteeritud.

mida
mis
tuleb
järg
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R1020/C0080

Muud eespool nimetamata kirjed,
mida järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – teise
taseme omavahendid – lunastatud

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida
järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis
kuuluvad teise taseme omavahendite hulka ning mis on aruan
deperioodil lunastatud.

R1020/C0090

Muud eespool nimetamata kirjed,
mida järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – teise
taseme omavahendid – väärtuse
muutused

See on summa, mis kajastab muude selliste eespool nimetamata
kirjete väärtuse muutust, mida järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena ja mis kuuluvad teise taseme omavahendite
hulka.

R1020/C0060

Muud eespool nimetamata kirjed,
mida järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – teise
taseme omavahendid – edasi
kantav saldo

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida
järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis
kuuluvad teise taseme omavahendite hulka ning mis kantakse
edasi järgmisse aruandeperioodi.

R1030/C0010

Muud eespool nimetamata kirjed,
mida järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – kolmanda
taseme omavahendid – edasi
kantud saldo

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida
järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis
kuuluvad kolmanda taseme omavahendite hulka ning mis on
eelmisest aruandeperioodist edasi kantud.

R1030/C0070

Muud eespool nimetamata kirjed,
mida järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – kolmanda
taseme omavahendid – emiteeritud

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida
järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis
kuuluvad kolmanda taseme omavahendite hulka ning mis on
aruandeperioodil emiteeritud.

R1030/C0080

Muud eespool nimetamata kirjed,
mida järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – kolmanda
taseme omavahendid – lunastatud

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida
järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis
kuuluvad kolmanda taseme omavahendite hulka ning mis on
aruandeperioodil lunastatud.

R1030/C0090

Muud eespool nimetamata kirjed,
mida järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – kolmanda
taseme omavahendid – väärtuse
muutused

See on summa, mis kajastab muude selliste eespool nimetamata
kirjete väärtuse muutust, mida järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena ja mis kuuluvad kolmanda taseme omava
hendite hulka.

R1030/C0060

Muud eespool nimetamata kirjed,
mida järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – kolmanda
taseme omavahendid – edasi
kantav saldo

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida
järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis
kuuluvad kolmanda taseme omavahendite hulka ning mis
kantakse edasi järgmisse aruandeperioodi.

R1100/C0010

Muude eespool nimetamata kirjete See on muude selliste eespool nimetamata kirjete kogusumma
kogusumma, mida järelevalve
saldo, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena
asutus aktsepteerib põhiomavahen ja mis on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud.
ditena – edasi kantud saldo

R1100/C0070

Muude eespool nimetamata kirjete See on muude selliste eespool nimetamata kirjete kogusumma,
mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis
kogusumma, mida järelevalve
asutus aktsepteerib põhiomavahen on aruandeperioodil emiteeritud.
ditena – emiteeritud
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R1100/C0080

Muude eespool nimetamata kirjete See on muude selliste eespool nimetamata kirjete kogusumma,
kogusumma, mida järelevalve
mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis
asutus aktsepteerib põhiomavahen on aruandeperioodil lunastatud.
ditena – lunastatud

R1100/C0090

Muude eespool nimetamata kirjete See on summa, mis kajastab muude selliste eespool nimetamata
kogusumma, mida järelevalve
kirjete kogusumma väärtuse muutust, mida järelevalveasutus
asutus aktsepteerib põhiomavahen aktsepteerib põhiomavahenditena.
ditena – väärtuse muutused

R1100/C0060

Muude eespool nimetamata kirjete See on muude selliste eespool nimetamata kirjete kogusumma
kogusumma, mida järelevalve
saldo, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena
asutus aktsepteerib põhiomavahen ja mis kantakse edasi järgmisse aruandeperioodi.
ditena – edasi kantav saldo

Lisaomavahendid – muutused aruandeperioodil
R1110/C0010

Lisaomavahendid – teise taseme
omavahendid – edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud teise taseme
lisaomavahendite saldo.

R1110/C0110

Lisaomavahendid – teise taseme
omavahendid – kättesaadavaks
tehtav uus summa

See on aruandeperioodil kättesaadavaks tehtav teise taseme lisao
mavahendite uus summa.

R1110/C0120

Lisaomavahendid – teise taseme
omavahendid – vähendamine ole
masoleva summani

See on teise taseme lisaomavahendite vähendamine aruandepe
rioodil olemasoleva summani.

R1110/C0130

Lisaomavahendid – teise taseme
omavahendid –põhiomavahendi
tesse sissemaksmisele kuuluvad
summad

See on selliste teise taseme lisaomavahendite summa, mis kuuluvad
aruandeperioodil põhiomavahendite kirjesse sissemaksmisele.

R1110/C0060

Lisaomavahendid – teise taseme
omavahendid – edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav teise taseme
lisaomavahendite saldo.

R1120/C0010

Lisaomavahendid – kolmanda
taseme omavahendid – edasi
kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud kolmanda
taseme lisaomavahendite saldo.

R1120/C0110

Lisaomavahendid – kolmanda
See on aruandeperioodil kättesaadavaks tehtav kolmanda taseme
taseme omavahendid – kättesaada lisaomavahendite uus summa.
vaks tehtav uus summa

R1120/C0120

Lisaomavahendid – kolmanda
taseme omavahendid – vähenda
mine olemasoleva summani

R1120/C0130

Lisaomavahendid – kolmanda
See on selliste kolmanda taseme lisaomavahendite summa,
taseme omavahendid –põhiomava mis kuuluvad aruandeperioodil põhiomavahendite kirjesse
henditesse sissemaksmisele
sissemaksmisele.
kuuluvad summad

R1120/C0060

Lisaomavahendid – kolmanda
taseme omavahendid – edasi
kantav saldo

See on kolmanda taseme lisaomavahendite vähendamine aruan
deperioodil olemasoleva summani.

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav kolmanda taseme
lisaomavahendite saldo.
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R1200/C0010

Lisaomavahendid kokku – edasi
kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud lisaomavahen
dite kogusumma saldo.

R1200/C0110

Lisaomavahendid kokku – uus
kättesaadavaks tehtav summa

See on aruandeperioodil kättesaadavaks tehtav teise taseme lisao
mavahendite uus summa.

R1200/C0120

Lisaomavahendid kokku – vähen
damine olemasoleva summani

See on lisaomavahendite vähendamine aruandeperioodil olemas
oleva summani.

R1200/C0130

Lisaomavahendid kokku – põhio
mavahenditesse sissemaksmisele
kuuluvad summad

See on lisaomavahendite summa, mis kuuluvad aruandeperioodil
põhiomavahendite kirjesse sissemaksmisele.

R1200/C0060

Lisaomavahendid kokku – edasi
kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav lisaomavahendite
kogusumma saldo.

S.23.04 – Omavahendite kirjete loetelu
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat
teavet.

KIRJE

JUHISED

C0010

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide
kirjeldus

Loetleda vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid
üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja puhul.

C0020

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– summa (aruandlusvaluutas)

See on üksikute vastastikuste kindlustusandja liikmete allutatud
instrumentide summa.

C0030

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– tase

Märkida vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide
tase.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esimene tase
2 – esimene tase, piiranguteta
3 – esimene tase, piirangutega
4 – teine tase
5 – kolmas tase

C0040

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– valuuta kood

Märkida valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus. See on algne
valuuta.

C0070

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– arvestatakse üleminekusätete
alusel?

Märkida, kas vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instru
mente arvestatakse üleminekusätete alusel.
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Valige üks järgmisest loetelust:
1 – arvestatakse üleminekusätete alusel
2 – ei arvestata üleminekusätete alusel
C0080

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– vastaspool (kui on
konkreetne)

Märkida vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide
vastaspool.

C0090

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– emiteerimiskuupäev

See on vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide
emiteerimise kuupäev. See peab olema ISO 8601 vormingus
(aaaa–kk–pp).

C0100

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– lunastustähtpäev

See on vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide
lunastustähtpäev. See peab olema ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

C0110

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– esimene tagasiostuõiguse
kuupäev

See on esimene vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instru
mentide tagasiostuõiguse tekkimise kuupäev. See peab olema ISO
8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

C0120

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– edaspidised tagasiostuõiguse
kuupäevad

Need on edaspidised vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud
instrumentide tagasiostuõiguse tekkimise kuupäevad.

C0130

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– tagasiostu ajendavad
tingimused

Need on tingimused, mis ajendavad vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumente tagasi ostma.

C0140

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– etteteatamisaeg

See on vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentidele
kehtestatud etteteatamisaeg. Kuupäev tuleb sisestada ISO 8601
vormingus (aaaa–kk–pp).

C0160

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– tagasiost aasta jooksul

Selgitus, kui see on aasta jooksul tagasi ostetud.

C0190

Eelisaktsiate kirjeldus

Loetleda eraldi eelisaktsiad

C0200

Eelisaktsiad – summa

See on eelisaktsiate summa.

C0210

Eelisaktsiad – arvestatakse
üleminekusätete alusel?

Märkida, kas eelisaktsiaid arvestatakse üleminekusätete alusel.
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Valige üks järgmisest loetelust:
1 – arvestatakse üleminekusätete alusel
2 – ei arvestata üleminekusätete alusel
C0220

Eelisaktsiad – vastaspool (kui
on konkreetne)

Märkida eelisaktsiate omanik, kui see piirdub üheainsa osapoolega.
Kui aktsiaid emiteeritakse laiale ringile, ei ole andmeid vaja.

C0230

Eelisaktsiad –
emiteerimiskuupäev

See on eelisaktsia emiteerimise kuupäev. See peab olema ISO 8601
vormingus (aaaa–kk–pp).

C0240

Eelisaktsiad – esimene taga
siostuõiguse kuupäev

See on esimene eelisaktsia tagasiostuõiguse tekkimise kuupäev. See
peab olema ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

C0250

Eelisaktsiad – edaspidised
tagasiostuõiguse kuupäevad

Need on edaspidised
kuupäevad.

C0260

Eelisaktsiad – tagasiostu ajen Need on tingimused, mis ajendavad eelisaktsiat tagasi ostma.
davad tingimused

C0270

Allutatud kohustiste kirjeldus

Loetleda üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja allutatud kohus
tised eraldi.

C0280

Allutatud kohustised – summa

See on üksikute allutatud kohustiste summa.

C0290

Allutatud kohustised – tase

Märkida allutatud kohustiste tase.

C0300

Allutatud kohustised – valuuta
kood

Märkida valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus.

C0320

Allutatud kohustised –
laenuandja (kui on
konkreetne)

Märkida allutatud kohustiste laenuandja, kui see on konkreetne. Kui
see ei ole konkreetne, seda kirjet ei esitata.

C0330

Allutatud kohustised – arves
tatakse üleminekusätete
alusel?

Märkida, kas allutatud kohustisi arvestatakse üleminekusätete alusel.

eelisaktsia

tagasiostuõiguse

tekkimise

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – arvestatakse üleminekusätete alusel
2 – ei arvestata üleminekusätete alusel

C0350

Allutatud kohustised –
emiteerimiskuupäev

See on allutatud kohustiste emiteerimise kuupäev. See peab olema
ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

C0360

Allutatud kohustised –
lunastustähtpäev

See on allutatud kohustiste lunastustähtpäev. See peab olema ISO
8601 vormingus (aaaa–kk–pp).
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C0370

Allutatud kohustised –
esimene tagasiostuõiguse
kuupäev

See on esimene allutatud kohustiste tagasiostuõiguse tekkimise
kuupäev. See peab olema ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

C0380

Allutatud kohustised – edas
pidised tagasiostuõiguse
kuupäevad

Need on edaspidised allutatud kohustiste tagasiostuõiguse tekkimise
kuupäevad.

C0390

Allutatud kohustised – taga
siostu ajendavad tingimused

Need on andmed tingimuste kohta, mis ajendavad allutatud kohustist
tagasi ostma.

C0400

Allutatud kohustised –
etteteatamisaeg

See on allutatud kohustistele kehtestatud etteteatamisaeg. Kuupäev
tuleb sisestada ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

C0450

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib
põhiomavahenditena

Loetleda muud järelevalveasutuse poolt heaks kiidetud eraldi kirjed
üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja puhul.

C0460

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – summa

See on muude järelevalveasutuse poolt heaks kiidetud üksikkirjete
summa.

C0470

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – valuuta kood

Märkida valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus.

C0480

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – esimese taseme
omavahendid

See on muude esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vasta
vate ja järelevalveasutuse poolt heaks kiidetud üksikkirjete summa.

C0490

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – teise taseme
omavahendid

See on muude teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate ja
järelevalveasutuse poolt heaks kiidetud üksikkirjete summa.

C0500

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – kolmanda taseme
omavahendid

See on muude kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele vasta
vate ja järelevalveasutuse poolt heaks kiidetud üksikkirjete summa.

C0510

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – heakskiitmise kuupäev

See on kuupäev, millal on antud heakskiit muudele järelevalveasu
tuse poolt heaks kiidetud üksikkirjetele. See peab olema ISO 8601
vormingus (aaaa–kk–pp).
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C0570

Omavahendid – finantsaruan
netes kajastatud omavahendid,
mida korrigeerimisreservis ei
kajastata ja mis ei vasta
Solventsus II kohasteks
omavahenditeks liigitamise
kriteeriumidele – kirjeldus

Sellesse lahtrisse märkida selliste finantsaruannetes kajastatud
omavahendite kirjete kirjeldus, mida korrigeerimisreservis ei kajas
tata ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigita
mise kriteeriumidele.

C0580

Finantsaruannetes kajastatud
omavahendid, mida korrigee
rimisreservis ei kajastata ja
mis ei vasta Solventsus II
kohasteks omavahenditeks
liigitamise kriteeriumidele –
kogusumma

See on selliste finantsaruannetes kajastatud omavahendite kirjete
kogusumma, mida korrigeerimisreservis ei kajastata ja mis ei vasta
Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele.

C0590

Lisaomavahendid – kirjeldus

Märkida iga lisaomavahendi andmed üksiku kindlustus- või edasi
kindlustusandja puhul.

C0600

Lisaomavahendid – summa

See on iga lisaomavahendi summa.

C0610

Lisaomavahendid – vastaspool

See on iga lisaomavahendi vastaspool.

C0620

Lisaomavahendid –
emiteerimiskuupäev

See on iga lisaomavahendi emiteerimise kuupäev. See peab olema
ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

C0630

Lisaomavahendid – heakskiidu
kuupäev

See on iga lisaomavahendi heakskiitmise kuupäev. See peab olema
ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

Eraldatud vahendite kogumeid ja kattuvusega kohandamise portfelle arvestav kohandus

C0660/R0020

Eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise
portfell – number

Eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli
tunnuskood. Selle määrab kindlustus- või edasikindlustusandja ning
see peab olema ajaliselt järjepidev ja langema kokku muudel
vormidel esitatud vahendite kogumi/portfelli numbriga.

C0670/R0020

Eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise
portfell – tinglik
solventsuskapitalinõue

See on iga eraldatud vahendite kogumi / iga kattuvusega kohanda
mise portfelli tinglik solventsuskapitalinõue.

C0680/R0020

Eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise
portfell – tinglik solventsus
kapitalinõue (negatiivne tulem
märgitakse nulliks)

See on tinglik solventsuskapitalinõue. Kui selle väärtus on nega
tiivne, märgitakse null.

C0690/R0020

Eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise
portfell – summa, mille võrra
varad ületavad kohustisi

See on summa, mille võrra iga eraldatud vahendite kogumi / kattu
vusega kohandamise portfelli varad ületavad kohustisi. See väärtus
peab kajastama aktsionäride tulevaste ülekannete mahaarvamist.
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C0700/R0020

Eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise
portfell – aktsionäride tule
vased ülekanded

Iga eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli
aktsionäride tulevaste ülekannete väärtus vastavalt delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 80 lõikele 2.

C0710/R0010

Eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise
portfell – piirangutega
omavahendite kirjeid arvestav
kohandamine seoses kattuvu
sega kohandamise portfellide
ja eraldatud vahendite
kogumitega

See on mahaarvamiste kogusumma eraldatud vahendite kogumite ja
kattuvusega kohandamise portfellide puhul.

C0710/R0020

Eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise
portfell – piirangutega
omavahendite kirjeid arvestav
kohandamine seoses kattuvu
sega kohandamise portfellide
ja eraldatud vahendite
kogumitega

See on mahaarvamine iga eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega
kohandamise portfelli puhul

S.24.01 – Omatavad osalused
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat
teavet.

KIRJE

JUHISED

Tabel 1. Osalused finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mis eraldi võetuna ületavad 10 %
artikli 69 punkti a alapunktides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest, välja arvatud konsolideeritud strateegilised
osalused delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 1 kohaste mahaarvamiste eesmärgil

C0010

Seotud ettevõtja nimi

C0020

Vara tunnuskood

See on selle seotud ettevõtja nimi, milles osalust omatakse. Tegemist
on osalusega finantseerimis- ja krediidiasutustes, mis eraldi võetuna
ületab 10 % delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 69 punkti a
alapunktides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest. See ei hõlma konsoli
deeritud strateegilisi osalusi.

Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— ettevõtja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei ole. Kood
peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt.
Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on
emiteeritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnus
kood ja valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises
näites: „kood+EUR”
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Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood”
puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-koodi puhul ISO 6166
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite
ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada
äriühingutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London
Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline
tunnuskood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeri
takse äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloombergi üldine tunnuskood, Bloomberg Global ID)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsins
trumentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – ettevõtja antud kood
►M1 Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis
on emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja veerus C0040 esitatud
kood on määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta
tähtkoodiga, märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 99 ja
algse vara tunnuskoodi variant, nagu on esitatud järgmises näites,
mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „99/1”. ◄

C0040

Kokku

See on iga sellise finantseerimis- ja krediidiasutustes omatava osaluse
puhul, mis eraldi võetuna ületab 10 % artikli 69 punkti a alapunk
tides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest, selle kõikide tasemete kogu
väärtus. See ei hõlma konsolideeritud strateegilisi osalusi.

C0050

Esimese taseme
põhiomavahendid

See on iga sellise finantseerimis- ja krediidiasutustes omatava osaluse
puhul, mis eraldi võetuna ületab 10 % artikli 69 punkti a alapunk
tides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest, selles hoitavate esimese taseme
põhiomavahendite täielik väärtus. See ei hõlma konsolideeritud stra
teegilisi osalusi. Esimese taseme põhiomavahendite mõistet kasuta
takse asjaomase sektori eeskirjades määratletud tähenduses.

C0060

Täiendavad esimese taseme
omavahendid

See on iga sellise finantseerimis- ja krediidiasutustes omatava osaluse
puhul, mis eraldi võetuna ületab 10 % artikli 69 punkti a alapunk
tides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest, selles hoitavate täiendavate
esimese taseme omavahendite täielik väärtus. See ei hõlma konsoli
deeritud strateegilisi osalusi. Täiendavate esimese taseme omavahen
dite mõistet kasutatakse asjaomase sektori eeskirjades määratletud
tähenduses.

C0070

Teise taseme omavahendid

See on iga sellise finantseerimis- ja krediidiasutustes omatava osaluse
puhul, mis eraldi võetuna ületab 10 % artikli 69 punkti a alapunk
tides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest, selles hoitavate teise taseme
omavahendite täielik väärtus. See ei hõlma konsolideeritud strateegi
lisi osalusi. Teise taseme omavahendite mõistet kasutatakse asja
omase sektori eeskirjades määratletud tähenduses.
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Tabel 2. Osalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mis agregeerituna ületavad 10 %
artikli 69 punkti a alapunktides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest, välja arvatud konsolideeritud strateegilised
osalused delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2 kohaste mahaarvamiste eesmärgil

C0080

Seotud ettevõtja nimi

See on selle seotud ettevõtja nimi, milles osalust omatakse.
Tegemist on osalusega finantseerimis- ja krediidiasutustes, mis agre
geerituna ületavad 10 % delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 69
punkti a alapunktides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest, välja arvatud
konsolideeritud strateegilised osalused.

C0090

Vara tunnuskood

Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— ettevõtja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei ole. Kood
peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt.
Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on
emiteeritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnus
kood ja valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises
näites: „kood+EUR”

C0100

Vara tunnuskoodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood”
puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-koodi puhul ISO 6166
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite
ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada
äriühingutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London
Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline
tunnuskood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeri
takse äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloombergi üldine tunnuskood, Bloomberg Global ID)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsins
trumentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – ettevõtja antud kood
►M1 Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis
on emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja veerus C0040 esitatud
kood on määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta
tähtkoodiga, märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 99 ja
algse vara tunnuskoodi variant, nagu on esitatud järgmises näites,
mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „99/1”. ◄

C0110

Kokku

See on kogu osaluses hoitava vara väärtus (veel mitte maha arvatav
summa).
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Tegemist on osalusega finantseerimis- ja krediidiasutustes, mis agre
geerituna ületavad 10 % delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 69
punkti a alapunktides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest, välja arvatud
konsolideeritud strateegilised osalused.

C0120

Esimese taseme
põhiomavahendid

See on osaluses hoitavate esimese taseme põhiomavahendite väärtus
(mitte üksnes maha arvatav osa).
Esimese taseme põhiomavahendite mõistet kasutatakse asjaomase
sektori eeskirjades määratletud tähenduses.
Tegemist on osalusega finantseerimis- ja krediidiasutustes, mis agre
geerituna ületavad 10 % delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 69
punkti a alapunktides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest, välja arvatud
konsolideeritud strateegilised osalused.

C0130

Täiendavad esimese taseme
omavahendid

See on osaluses hoitavate täiendavate esimese taseme omavahendite
väärtus (mitte üksnes maha arvatav osa).
Täiendavate esimese taseme omavahendite mõistet kasutatakse asja
omase sektori eeskirjades määratletud tähenduses.
Tegemist on osalusega finantseerimis- ja krediidiasutustes, mis agre
geerituna ületavad 10 % delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 69
punkti a alapunktides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest, välja arvatud
konsolideeritud strateegilised osalused.

C0140

Teise taseme omavahendid

See on osaluses hoitavate teise taseme omavahendite väärtus.
Teise taseme omavahendite mõistet kasutatakse asjaomase sektori
eeskirjades määratletud tähenduses (mitte üksnes maha arvatav osa).
Tegemist on osalusega finantseerimis- ja krediidiasutustes, mis agre
geerituna ületavad 10 % delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 69
punkti a alapunktides i, ii, iv ja vi nimetatud kirjetest, välja arvatud
konsolideeritud strateegilised osalused.

Koguosalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates (mille puhul kehtib mahaarvamine
omavahenditest)

C0150

Koguosalus finantseerimis- ja
krediidiasutustes – kokku

See on finantseerimis- ja krediidiasutustes omatava osaluse kogu
väärtus (mille puhul kehtib mahaarvamine omavahenditest).

C0160

Koguosalus finantseerimis- ja
krediidiasutustes – esimese
taseme põhiomavahendid

See on finantseerimis- ja krediidiasutustes omatavate esimese taseme
põhiomavahendite koguväärtus (mille puhul kehtib mahaarvamine
omavahenditest).

C0170

Koguosalus finantseerimis- ja
krediidiasutustes – täiendavad
esimese taseme omavahendid

See on finantseerimis- ja krediidiasutustes omatavate täiendavate
esimese taseme omavahendite koguväärtus (mille puhul kehtib
mahaarvamine omavahenditest).

C0180

Koguosalus finantseerimis- ja
krediidiasutustes – teise
taseme omavahendid

See on finantseerimis- ja krediidiasutustes omatavate teise taseme
omavahendite koguväärtus (mille puhul kehtib mahaarvamine
omavahenditest).
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Omavahenditest mahaarvamised

R0010/C0190

Artikli 68 lõike 1 kohased
mahaarvamised – kokku

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõikes 1 sätes
tatud mahaarvamiste koguväärtus.

R0010/C0200

Artikli 68 lõike 1 kohased
mahaarvamised – piiranguteta
esimese taseme omavahendid

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 5 kohaselt
piiranguteta esimese taseme omavahenditest tehtavate artikli 68 lõike
1 kohaste mahaarvamiste väärtus.

R0010/C0210

Artikli 68 lõike 1 kohased
mahaarvamised – piirangutega
esimese taseme omavahendid

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 5 kohaselt
piirangutega esimese taseme omavahenditest tehtavate artikli 68 lõike
1 kohaste mahaarvamiste väärtus.

R0010/C0220

Artikli 68 lõike 1 kohased
mahaarvamised – teise taseme
omavahendid

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 5 kohaselt
teise taseme omavahenditest tehtavate artikli 68 lõike 1 kohaste
mahaarvamiste väärtus.

R0020/C0190

Artikli 68 lõike 2 kohased
mahaarvamised – kokku

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõikes 2 sätes
tatud mahaarvamiste koguväärtus.

R0020/C0200

Artikli 68 lõike 2 kohased
mahaarvamised – piiranguteta
esimese taseme omavahendid

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 5 kohaselt
piiranguteta esimese taseme omavahenditest tehtavate artikli 68 lõike
2 kohaste mahaarvamiste väärtus.

R0020/C0210

Artikli 68 lõike 2 kohased
mahaarvamised – piirangutega
esimese taseme omavahendid

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 5 kohaselt
piirangutega esimese taseme omavahenditest tehtavate artikli 68 lõike
2 kohaste mahaarvamiste väärtus.

R0020/C0220

Artikli 68 lõike 2 kohased
mahaarvamised – teise taseme
omavahendid

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 5 kohaselt
teise taseme omavahenditest tehtavate artikli 68 lõike 2 kohaste
mahaarvamiste väärtus.

R0030/C0190

Mahaarvamised kokku

Kõikide delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2
alusel tehtud mahaarvamiste kogusumma.

R0030/C0200

Mahaarvamised kokku –
piiranguteta esimese taseme
omavahendid

Kõikide delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2
alusel piiranguteta esimese taseme omavahenditest tehtud mahaarva
miste kogusumma.

R0030/C0210

Mahaarvamised kokku –
piirangutega esimese taseme
omavahendid

Kõikide delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2
alusel piirangutega esimese taseme omavahenditest tehtud mahaarva
miste kogusumma.

R0030/C0220

Mahaarvamised kokku – teise
taseme omavahendid

Kõikide delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2
alusel teise taseme omavahenditest tehtud mahaarvamiste
kogusumma.
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Tabel 3. Selline osalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mida peetakse strateegiliseks
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 171 tähenduses ning mida võetakse arvesse kindlustusgrupi
solventsuse arvutamisel vastavalt 1. meetodile (artikli 68 lõike 3 kohaselt omavahenditest mahaarvamisi ei
tehta).

C0230

Seotud ettevõtja nimi

C0240

Vara tunnuskood

See on selle seotud ettevõtja nimi, milles osalust omatakse. Tegemist
on sellise osalusega finantseerimis- ja krediidiasutustest ettevõtjates,
mida peetakse strateegiliseks delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artikli 171 tähenduses ning mida võetakse arvesse kindlustusgrupi
solventsuse arvutamisel vastavalt 1. meetodile.

Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— ettevõtja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei ole. Kood
peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt.
Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on
emiteeritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnus
kood ja valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises
näites: „kood+EUR”

C0250

Vara tunnuskoodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood”
puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-koodi puhul ISO 6166
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite
ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada
äriühingutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London
Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline
tunnuskood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeri
takse äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloombergi üldine tunnuskood, Bloomberg Global ID)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsins
trumentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – ettevõtja antud kood
►M1 Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis
on emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja veerus C0040 esitatud
kood on määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta
tähtkoodiga, märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 99 ja
algse vara tunnuskoodi variant, nagu on esitatud järgmises näites,
mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „99/1”. ◄
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C0260

Kokku

See on iga finantseerimis- ja krediidiasutustes omatava osaluse puhul,
mida peetakse strateegiliseks delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artikli 171 tähenduses ning mida võetakse arvesse kindlustusgrupi
solventsuse arvutamisel vastavalt 1. meetodile, selle kõikide tasemete
koguväärtus.

C0270

1. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on iga sellise finantseerimis- ja krediidiasutustes omatava osaluse
puhul, mida peetakse strateegiliseks delegeeritud määruse (EL) 2015/
35 artikli 171 tähenduses ning mida võetakse arvesse kindlustusgrupi
solventsuse arvutamisel vastavalt 1. meetodile, selles hoitavate 1.
liiki omakapitaliinstrumentide väärtus.
1. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 2 määratletud tähenduses.

C0280

2. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on iga sellise finantseerimis- ja krediidiasutustes omatava osaluse
puhul, mida peetakse strateegiliseks delegeeritud määruse (EL) 2015/
35 artikli 171 tähenduses ning mida võetakse arvesse kindlustusgrupi
solventsuse arvutamisel vastavalt 1. meetodile, selles hoitavate 2.
liiki omakapitaliinstrumentide väärtus.
2. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 3 määratletud tähenduses.

C0290

Allutatud kohustised

See on iga sellise finantseerimis- ja krediidiasutustes omatava osaluse
puhul, mida peetakse strateegiliseks delegeeritud määruse (EL) 2015/
35 artikli 171 tähenduses ning mida võetakse arvesse kindlustusgrupi
solventsuse arvutamisel vastavalt 1. meetodile, selles hoitavate allu
tatud kohustiste väärtus.

Tabel 4. Selline osalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mida peetakse strateegiliseks
(delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 171 tähenduses) ning mida ei võeta arvesse kindlustusgrupi
solventsuse arvutamisel vastavalt 1. meetodile ja mida artikli 68 lõigete 1 ja 2 kohaselt maha ei arvata (pärast
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2 kohast osalist mahaarvamist peab see hõlmama ülejäänud
osa (osaluse seda osa, mida ei ole maha arvatud))

C0300

Seotud ettevõtja nimi

C0310

Vara tunnuskood

See on selle finantseerimis- ja krediidiasutusest seotud ettevõtja nimi,
milles osalust omatakse. Osalus selles seotud ettevõtjas on strateegi
line (delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 171 tähenduses), seda
ei arvestata kindlustusgrupi solventsuse arvutamisel vastavalt 1.
meetodile ning seda ei arvata maha vastavalt artikli 68 lõigetele 1
ja 2.

Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— ettevõtja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei ole. Kood
peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt.
Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on
emiteeritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnus
kood ja valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises
näites: „kood+EUR”
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Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood”
puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-koodi puhul ISO 6166
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite
ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada
äriühingutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London
Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline
tunnuskood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeri
takse äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloombergi üldine tunnuskood, Bloomberg Global ID)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsins
trumentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – ettevõtja antud kood
►M1 Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis
on emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja veerus C0040 esitatud
kood on määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta
tähtkoodiga, märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 99 ja
algse vara tunnuskoodi variant, nagu on esitatud järgmises näites,
mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „99/1”. ◄

C0330

Kokku

See on iga finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates
omatava osaluse puhul, mida peetakse strateegiliseks ning mida ei
võeta arvesse kindlustusgrupi solventsuse arvutamisel vastavalt 1.
meetodile ja mida delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68
lõigete 1 ja 2 kohaselt maha ei arvata, selle kõikide tasemete kogu
väärtus, st järgmiste elementide summa:
1) strateegilised osalused finantseerimis- ja krediidiasutustes, mida ei
arvata maha delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete
1 ja 2 alusel, sest selliste finantseerimis- ja krediidiasutustes
omatavate osaluste summa on väiksem kui 10 %;
2) ülejäänud strateegilised osalused, mis arvatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2 kohaselt maha.

C0340

1. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on iga sellise finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõt
jates omatava osaluse väärtus, mida peetakse strateegiliseks, mida ei
võeta arvesse kindlustusgrupi solventsuse arvutamisel vastavalt 1.
meetodile ja mida delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68
lõigete 1 ja 2 kohaselt maha ei arvata ning mida hoitakse 1. liiki
omakapitaliinstrumentidena, st järgmiste elementide summa:
1) strateegilised osalused finantseerimis- ja krediidiasutustes, mida ei
arvata maha delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete
1 ja 2 alusel, sest selliste finantseerimis- ja krediidiasutustes
omatavate osaluste summa on väiksem kui 10 %;
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2) ülejäänud strateegilised osalused, mis arvatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2 kohaselt maha.
1. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 2 määratletud tähenduses.

C0350

2. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on iga sellise finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõt
jates omatava osaluse väärtus, mida peetakse strateegiliseks, mida ei
võeta arvesse kindlustusgrupi solventsuse arvutamisel vastavalt 1.
meetodile ja mida delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68
lõigete 1 ja 2 kohaselt maha ei arvata ning mida hoitakse 2. liiki
omakapitaliinstrumentidena, st järgmiste elementide summa:
1) strateegilised osalused finantseerimis- ja krediidiasutustes, mida ei
arvata maha delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete
1 ja 2 alusel, sest selliste finantseerimis- ja krediidiasutustes
omatavate osaluste summa on väiksem kui 10 %;
2) ülejäänud strateegilised osalused, mis arvatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2 kohaselt maha.
2. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 3 määratletud tähenduses.

C0360

Allutatud kohustised

See on iga sellise finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõt
jates omatava osaluse väärtus, mida peetakse strateegiliseks, mida ei
võeta arvesse kindlustusgrupi solventsuse arvutamisel vastavalt 1.
meetodile ja mida delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68
lõigete 1 ja 2 kohaselt maha ei arvata ning mida hoitakse allutatud
kohustistena, st järgmiste elementide summa:
1) strateegilised osalused finantseerimis- ja krediidiasutustes, mida ei
arvata maha delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete
1 ja 2 alusel, sest selliste finantseerimis- ja krediidiasutustes
omatavate osaluste summa on väiksem kui 10 %;
2) ülejäänud strateegilised osalused, mis arvatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2 kohaselt maha.

Tabel 5. Selline osalus finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates, mida ei peeta strateegiliseks ning
mida delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 kohaselt maha ei arvata
(pärast delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2 kohast osalist mahaarvamist peab see hõlmama
ülejäänud osa (osaluse seda osa, mida ei ole maha arvatud))

C0370

Seotud ettevõtja nimi

See on selle finantseerimis- ja krediidiasutusest seotud ettevõtja nimi,
milles osalust omatakse. Tegemist on osalusega seotud ettevõtjates,
mida ei peeta strateegiliseks ning mida delegeeritud määruse (EL)
2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 kohaselt maha ei arvata.

C0380

Vara tunnuskood

Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
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— ettevõtja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei ole. Kood
peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt.
Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on
emiteeritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnus
kood ja valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises
näites: „kood+EUR”

C0390

Vara tunnuskoodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood”
puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-koodi puhul ISO 6166
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite
ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada
äriühingutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London
Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline
tunnuskood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeri
takse äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloombergi üldine tunnuskood, Bloomberg Global ID)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsins
trumentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – ettevõtja antud kood
►M1 Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis
on emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja veerus C0040 esitatud
kood on määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta
tähtkoodiga, märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 99 ja
algse vara tunnuskoodi variant, nagu on esitatud järgmises näites,
mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „99/1”. ◄

C0400

Kokku

See on iga finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõtjates
omatava osaluse puhul, mida ei peeta strateegiliseks ning mida dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 kohaselt
maha ei arvata, selle kõikide tasemete koguväärtus, st järgmiste
elementide summa:
1) mittestrateegilised osalused finantseerimis- ja krediidiasutustes,
mida ei arvata maha delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68
lõigete 1 ja 2 alusel, sest selliste finantseerimis- ja krediidiasu
tustes omatavate osaluste summa on väiksem kui 10 %;
2) ülejäänud mittestrateegilised osalused, mis arvatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2 kohaselt maha.

C0410

1. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on iga sellise finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõt
jates omatava osaluse väärtus, mida ei peeta strateegiliseks ja mida
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 kohaselt
maha ei arvata ning mida hoitakse 1. liiki omakapitaliinstrumenti
dena, st järgmiste elementide summa:

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 738
▼B
KIRJE

JUHISED

1) mittestrateegilised osalused finantseerimis- ja krediidiasutustes,
mida ei arvata maha delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68
lõigete 1 ja 2 alusel, sest selliste finantseerimis- ja krediidiasu
tustes omatavate osaluste summa on väiksem kui 10 %;
2) ülejäänud mittestrateegilised osalused, mis arvatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2 kohaselt maha.
1. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 2 määratletud tähenduses.

C0420

2. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on iga sellise finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõt
jates omatava osaluse väärtus, mida ei peeta strateegiliseks ja mida
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 kohaselt
maha ei arvata ning mida hoitakse 2. liiki omakapitaliinstrumenti
dena, st järgmiste elementide summa:
1) mittestrateegilised osalused finantseerimis- ja krediidiasutustes,
mida ei arvata maha delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68
lõigete 1 ja 2 alusel, sest selliste finantseerimis- ja krediidiasu
tustes omatavate osaluste summa on väiksem kui 10 %;
2) ülejäänud mittestrateegilised osalused, mis arvatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2 kohaselt maha.
2. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 3 määratletud tähenduses.

C0430

Allutatud kohustised

See on iga sellise finantseerimis- ja krediidiasutustest seotud ettevõt
jates omatava osaluse väärtus, mida ei peeta strateegiliseks ja mida
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõigete 1 ja 2 kohaselt
maha ei arvata ning mida hoitakse allutatud kohustistena, st järgmiste
elementide summa:
1) mittestrateegilised osalused finantseerimis- ja krediidiasutustes,
mida ei arvata maha delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 68
lõigete 1 ja 2 alusel, sest selliste finantseerimis- ja krediidiasu
tustes omatavate osaluste summa on väiksem kui 10 %;
2) ülejäänud mittestrateegilised osalused, mis arvatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 68 lõike 2 kohaselt maha.

Tabel 6. Muu strateegiline osalus, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutustes

C0440

Seotud ettevõtja nimi

See on selle seotud ettevõtja nimi, milles osalust omatakse.
Tegemist on osalusega, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutuses
ja mida peetakse strateegiliseks.

C0450

Vara tunnuskood

Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
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— ettevõtja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei ole. Kood
peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt.
Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on
emiteeritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnus
kood ja valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises
näites: „kood+EUR”

C0460

Vara tunnuskoodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood”
puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-koodi puhul ISO 6166
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite
ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada
äriühingutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London
Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline
tunnuskood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeri
takse äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloombergi üldine tunnuskood, Bloomberg Global ID)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsins
trumentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – ettevõtja antud kood
►M1 Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis
on emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja veerus C0040 esitatud
kood on määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta
tähtkoodiga, märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 99 ja
algse vara tunnuskoodi variant, nagu on esitatud järgmises näites,
mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „99/1”. ◄

C0470

Kokku

See on iga osaluse puhul, mis ei ole osalus krediidi- ja finantseeri
misasutustes ning mida peetakse strateegiliseks, kõikide selles hoita
vate tasemete koguväärtus.

C0480

1. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on iga osaluse puhul, mis ei ole osalus krediidi- ja finantseeri
misasutustes ning mida peetakse strateegiliseks, selles hoitavate 1.
liiki omakapitaliinstrumentide väärtus.
1. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 2 määratletud tähenduses.

C0490

2. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on iga osaluse puhul, mis ei ole osalus krediidi- ja finantseeri
misasutustes ning mida peetakse strateegiliseks, selles hoitavate 2.
liiki omakapitaliinstrumentide väärtus.
2. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 3 määratletud tähenduses.
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Allutatud kohustised

JUHISED

See on iga osaluse puhul, mis ei ole osalus krediidi- ja finantseeri
misasutustes ning mida peetakse strateegiliseks, selles hoitavate allu
tatud kohustiste väärtus.

Tabel 7. Muu mittestrateegiline osalus, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutustes

C0510

Seotud ettevõtja nimi

See on selle seotud ettevõtja nimi, milles osalust omatakse.
Tegemist on osalusega, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutuses
ja mida ei peeta strateegiliseks.

C0520

Vara tunnuskood

Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC)
— ettevõtja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei ole. Kood
peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt.
Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on
emiteeritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnus
kood ja valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises
näites: „kood+EUR”

C0530

Vara tunnuskoodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood”
puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-koodi puhul ISO 6166
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite
ühtse identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada
äriühingutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London
Stock Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline
tunnuskood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeri
takse äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloombergi üldine tunnuskood, Bloomberg Global ID)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsins
trumentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – ettevõtja antud kood
►M1 Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis
on emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja veerus C0040 esitatud
kood on määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta
tähtkoodiga, märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 99 ja
algse vara tunnuskoodi variant, nagu on esitatud järgmises näites,
mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „99/1”. ◄

C0540

Kokku

See on iga osaluse puhul, mis ei ole osalus krediidi- ja finantseeri
misasutustes ning mida ei peeta strateegiliseks, kõikide selles hoita
vate tasemete koguväärtus.
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1. liiki
omakapitaliinstrumendid

JUHISED

See on iga osaluse puhul, mis ei ole osalus krediidi- ja finantseeri
misasutustes ning mida ei peeta strateegiliseks, selles hoitavate 1.
liiki omakapitaliinstrumentide väärtus.
1. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 2 määratletud tähenduses.

C0560

2. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on iga osaluse puhul, mis ei ole osalus krediidi- ja finantseeri
misasutustes ning mida ei peeta strateegiliseks, selles hoitavate 2.
liiki omakapitaliinstrumentide väärtus.
2. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 3 määratletud tähenduses.

C0570

Allutatud kohustised

See on iga osaluse puhul, mis ei ole osalus krediidi- ja finantseeri
misasutustes ning mida ei peeta strateegiliseks, selles hoitavate allu
tatud kohustiste väärtus.

Kogusumma solventsuskapitalinõude arvutamiseks

R0040/C0580

Koguosalus finantseerimis- ja
krediidiasutustest seotud ette
võtjates – kokku

See on finantseerimis- ja krediidiasutustest ettevõtjates omatava
osaluse koguväärtus

R0040/C0590

Koguosalus finantseerimis- ja
krediidiasutustest seotud ette
võtjates – 1. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on finantseerimis- ja krediidiasutustest ettevõtjates omatavas
osaluses hoitavate 1. liiki omakapitaliinstrumentide koguväärtus

Koguosalus finantseerimis- ja
krediidiasutustest seotud ette
võtjates – 2. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on finantseerimis- ja krediidiasutustest ettevõtjates omatavas
osaluses hoitavate 2. liiki omakapitaliinstrumentide koguväärtus

R0040/C0610

Koguosalus finantseerimis- ja
krediidiasutustest seotud ette
võtjates – allutatud kohustised

See on finantseerimis- ja krediidiasutustest ettevõtjates omatavas
osaluses hoitavate allutatud kohustiste koguväärtus

R0050/C0580

Koguosalus finantseerimis- ja
krediidiasutustest seotud ette
võtjates, strateegiline (1.
meetod või alla 10 % (mitte 1.
meetod)) – kokku

See on finantseerimis- ja krediidiasutustest ettevõtjates omatavate
strateegiliste osaluste koguväärtus (1. meetod või alla 10 % (mitte
1. meetod)).

R0050/C0590

Koguosalus finantseerimis- ja
krediidiasutustest seotud ette
võtjates, strateegiline (1.
meetod või alla 10 % (mitte 1.
meetod)) – 1. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on finantseerimis- ja krediidiasutustest ettevõtjates omatavates
strateegilistes osalustes hoitavate 1. liiki omakapitaliinstrumentide
koguväärtus (1. meetod või alla 10 % (mitte 1. meetod)).

R0040/C0600

1. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 2 määratletud tähenduses.

2. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 3 määratletud tähenduses.

1. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 2 määratletud tähenduses.
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Koguosalus finantseerimis- ja
krediidiasutustest seotud ette
võtjates, strateegiline (1.
meetod või alla 10 % (mitte 1.
meetod)) – 2. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on finantseerimis- ja krediidiasutustest ettevõtjates omatavates
strateegilistes osalustes hoitavate 2. liiki omakapitaliinstrumentide
väärtus (1. meetod või alla 10 % (mitte 1. meetod)).

R0050/C0610

Koguosalus finantseerimis- ja
krediidiasutustest seotud ette
võtjates, strateegiline (1.
meetod või alla 10 % (mitte 1.
meetod)) – allutatud
kohustised

See on finantseerimis- ja krediidiasutustest ettevõtjates omatavates
strateegilistes osalustes hoitavate allutatud kohustiste väärtus (1.
meetod või alla 10 % (mitte 1. meetod)).

R0060/C0580

Koguosalus finantseerimis- ja
krediidiasutustest seotud ette
võtjates, mittestrateegiline
(alla 10 %) – kokku

See on finantseerimis- ja krediidiasutustest ettevõtjates omatavate
mittestrateegiliste osaluste (alla 10 %) koguväärtus.

R0060/C0590

Koguosalus finantseerimis- ja
krediidiasutustest seotud ette
võtjates, mittestrateegiline
(alla 10 %) – 1. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on finantseerimis- ja krediidiasutustest ettevõtjates omatavates
mittestrateegilistes osalustes (alla 10 % – C0500) hoitavate 1. liiki
omakapitaliinstrumentide koguväärtus.

Koguosalus finantseerimis- ja
krediidiasutustest seotud ette
võtjates, mittestrateegiline
(alla 10 %) – 2. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on finantseerimis- ja krediidiasutustest ettevõtjates omatavates
mittestrateegilistes osalustes (alla 10 %) hoitavate 2. liiki omakapita
liinstrumentide väärtus.

R0060/C0610

Koguosalus finantseerimis- ja
krediidiasutustest seotud ette
võtjates, mittestrateegiline
(alla 10 %) – allutatud
kohustised

See on finantseerimis- ja krediidiasutustest ettevõtjates omatavates
mittestrateegilistes osalustes (alla 10 %) hoitavate allutatud kohustiste
koguväärtus.

R0070/C0580

Koguosalus seotud ettevõt
jates, mis ei ole
finantseerimis- või krediidia
sutused – kokku

See on sellistes ettevõtjates omatava osaluse koguväärtus, mis ei ole
finantseerimis- või krediidiasutused See on C0470 ja C0540 summa.

R0050/C0600

R0060/C0600

2. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 3 määratletud tähenduses.

1. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 2 määratletud tähenduses.

2. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 3 määratletud tähenduses.
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JUHISED

Koguosalus seotud ettevõt
jates, mis ei ole
finantseerimis- või krediidia
sutused – 1. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused,
omatavas osaluses hoitavate 1. liiki omakapitaliinstrumentide kogu
väärtus

Koguosalus seotud ettevõt
jates, mis ei ole
finantseerimis- või krediidia
sutused – 2. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused,
omatavas osaluses hoitavate 2. liiki omakapitaliinstrumentide kogu
väärtus

R0070/C0610

Koguosalus seotud ettevõt
jates, mis ei ole
finantseerimis- või krediidia
sutused – allutatud kohustised

See on ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused,
omatavas osaluses hoitavate allutatud kohustiste koguväärtus See on
C0500 ja C0570 summa.

R0080/C0580

Koguosalus seotud ettevõt
jates, mis ei ole
finantseerimis- või krediidia
sutused – kokku –
strateegiline

See on sellistes ettevõtjates omatava strateegilise osaluse kogu
väärtus, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused See on
C0470 summa.

R0080/C0590

Koguosalus seotud ettevõt
jates, mis ei ole
finantseerimis- või krediidia
sutused – 1. liiki omakapita
liinstrumendid – strateegiline

See on ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused,
omatavas strateegilises osaluses hoitavate 1. liiki omakapitaliinstru
mentide koguväärtus

R0080/C0600

Koguosalus seotud ettevõt
jates, mis ei ole
finantseerimis- või krediidia
sutused – 2. liiki omakapita
liinstrumendid – strateegiline

See on ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused,
omatavas strateegilises osaluses hoitavate 2. liiki omakapitaliinstru
mentide koguväärtus See on C0490 summa.

R0080/C0610

Koguosalus seotud ettevõt
jates, mis ei ole
finantseerimis- või krediidia
sutused – allutatud kohustised
– strateegiline

See on ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused,
omatavas strateegilises osaluses hoitavate allutatud kohustiste kogu
väärtus See on C0500 summa.

R0090/C0580

Koguosalus seotud ettevõt
jates, mis ei ole
finantseerimis- või krediidia
sutused – kokku – mitte
strateegiline

See on sellistes ettevõtjates omatava mittestrateegilise osaluse kogu
väärtus, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused See on C0540
summa.

R0090/C0590

Koguosalus seotud ettevõt
jates, mis ei ole
finantseerimis- või krediidia
sutused – 1. liiki omakapita
liinstrumendid – mitte
strateegiline

See on ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused,
omatavas mittestrateegilises osaluses hoitavate 1. liiki omakapitaliins
trumentide koguväärtus 1. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet
kasutatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 2
määratletud tähenduses. See on C0550 summa.

R0070/C0600

1. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 2 määratletud tähenduses.
See on C0480 ja C0550 summa.

2. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 3 määratletud tähenduses.
See on C0490 ja C0560 summa.

1. liiki omakapitaliinstrumentide mõistet kasutatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 168 lõikes 2 määratletud tähenduses.
See on C0480 summa.
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R0090/C0600

Koguosalus seotud ettevõt
jates, mis ei ole
finantseerimis- või krediidia
sutused – 2. liiki omakapita
liinstrumendid – mitte
strateegiline

See on ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused,
omatavas mittestrateegilises osaluses hoitavate 2. liiki omakapitaliins
trumentide koguväärtus See on C0560 summa.

R0090/C0610

Koguosalus seotud ettevõt
jates, mis ei ole
finantseerimis- või krediidia
sutused – allutatud kohustised
– mittestrateegiline

See on ettevõtjates, mis ei ole finantseerimis- või krediidiasutused,
omatavas mittestrateegilises osaluses hoitavate allutatud kohustiste
koguväärtus See on C0570 summa.

Kõik osalused kokku

See on kõikide osaluste koguväärtus.

Kokku

C0620

S.25.01 – Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate kindlustus- ja
edasikindlustusandjate puhul
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe esmast ja iga-aastast esitamist üksikute üksuste,
eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja kindlustusvõi edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.
Vorm SR.25.01 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohan
damise portfelli ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta. Kui
eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi,
tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. See vorm tuleb esitada kõikide oluliste
eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide allfondide
kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.
Kui üksusel on kattuvusega kohandamise portfell või eraldatud vahendite kogum
(v.a need, mis kuuluvad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 kohaldamisalasse),
tuleb kogu ettevõtja tasandil aruandeid koostades tinglik solventsuskapitalinõue
riskimooduli tasandil ning tehniliste eraldiste ja edasilükkunud maksude kahjumi
katmise võime arvutada järgmiselt:
— kui kindlustus- või edasikindlustusandja rakendab üksuse tasandil eraldatud
vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsus
kapitalinõude agregeerimisest tingitud täielikku kohandust, arvutatakse tinglik
solventsuskapitalinõue nõnda, nagu riskide hajutamine ei oleks vähenenud, ja
kahjumi katmise võime arvutatakse kõikide eraldatud vahendite kogumite ja
kattuvusega kohandamise portfellide ning ülejäänud osa kahjumi katmise
võimete summana;
— kui kindlustus- või edasikindlustusandja rakendab eraldatud vahendite
kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitali
nõude agregeerimiseks üksuse tasandil riski alammooduli tasandi lihtsustust,
arvutatakse tinglik solventsuskapitalinõue, võttes arvesse alammooduli
tasandil otsese summeerimise meetodit, ja kahjumi katmise võime arvutatakse
kõikide eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide
ning ülejäänud osa kahjumi katmise võimete summana;
— kui kindlustus- või edasikindlustusandja rakendab eraldatud vahendite
kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitali
nõude agregeerimiseks üksuse tasandil riskimooduli tasandi lihtsustust, arvu
tatakse tinglik solventsuskapitalinõue, võttes arvesse mooduli tasandil otsese
summeerimise meetodit, ja kahjumi katmise võime arvutatakse kõikide eral
datud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide ning
ülejäänud osa kahjumi katmise võimete summana.

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 745
▼B
Eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku
solventsuskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil tingitud kohandus jaota
takse (C0050) asjaomastele riskimoodulitele (st tururisk, vastaspoole makseviivi
tuse risk, elukindlustuse kindlustusrisk, tervisekindlustusrisk ja kahjukindlustuse
kindlustusrisk). Igale asjaomasele riskimoodulile eraldatav summa arvutatakse
järgmiselt:

▼M1
— arvutatakse tegur „q” ¼

adjustment
, kus
BSCR′ Ä nSCRint

— adjustment = kohandus, mis arvutatakse vastavalt ühele kolmest eespool
nimetatud meetodist
— BSCR′

= põhisolventsuskapitalinõue, mis arvutatakse vastavalt sellel
vormil esitatud teabele (C0040/R0100)

— nSCRint

= immateriaalse vara riski tinglik solventsuskapitalinõue,
mis arvutatakse vastavalt sellel vormil esitatud teabele
(C0040/R0070)

▼B
— tegur „q” korrutatakse iga asjaomase riskimooduli (st tururisk, vastaspoole
makseviivituse risk, elukindlustuse kindlustusrisk, tervisekindlustusrisk ja
kahjukindlustuse kindlustusrisk) tingliku solventsuskapitalinõudega.

KIRJE

Z0010

Artikkel 112

JUHISED

Märkida, kas näitajate esitamine on nähtud ette direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 112 lõikega 7, et esitada hinnanguline solventsuskapitalinõue vasta
valt standardvalemile.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu
2 – esitatakse tavalises korras

Z0020

Z0030

Eraldatud vahendite
kogum, kattuvusega
kohandamise portfell või
kindlustus- või edasi
kindlustusandja
ülejäänud osa

Märkida, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi,
kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustus- või edasikindlustusandja
ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

Vahendite kogumi/port
felli number

Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise
portfelli tunnuskood. Selle määrab kindlustus- või edasikindlustusandja
ning see peab olema ajaliselt järjepidev ja langema kokku muudel
vormidel esitatud vahendite kogumi/portfelli numbriga.

1 – eraldatud vahendite kogum/ kattuvusega kohandamise portfell
2 – ülejäänud osa

►M2

R0010–R0050/
C0030

Solventsuskapitalinõude
netosumma

__________ ◄

Iga riskimooduli kapitalinõude netosumma, mis on arvutatud standardva
lemi kohaselt.
Solventsuskapitalinõude netosumma ja brutosumma vahe on vastavalt
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 205 arvesse võetavad tuleviku
määramata hüvitised.
Selle summa puhul võetakse kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga
304 täielikult arvesse hajutamise mõju, kui see on kohaldatav.
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Need lahtrid ei sisalda selle kohanduse jaotamist, mis on tingitud eraldatud
vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solvent
suskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil. Need näitajad väljen
davad solventsuskapitalinõuet sellisena, nagu riskide hajutamine ei oleks
vähenenud.
R0010–R0050/
C0040

Solventsuskapitalinõude
brutosumma

Iga mooduli kapitalinõude brutosumma, mis on arvutatud standardvalemi
kohaselt.
Solventsuskapitalinõude netosumma ja brutosumma vahe on vastavalt
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 205 arvesse võetavad tuleviku
määramata hüvitised.
Selle summa puhul võetakse kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga
304 täielikult arvesse hajutamise mõju, kui see on kohaldatav.
Need lahtrid ei sisalda selle kohanduse jaotamist, mis on tingitud eraldatud
vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solvent
suskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil. Need näitajad väljen
davad solventsuskapitalinõuet sellisena, nagu riskide hajutamine ei oleks
vähenenud.

R0010–R0050/
C0050

Eraldatud vahendite
kogumitest ja kattuvu
sega kohandamise port
fellidest tingitud eral
datud vahendite kogumi
kohanduse jaotamine

Kohanduse see osa, mis jaotatakse igale riskimoodulile üldistes märkustes
kirjeldatud korra kohaselt. See summa peab olema positiivne.

R0060/C0030

Solventsuskapitalinõude
netosumma – hajutamine

Netoriskimoodulite põhisolventsuskapitalinõude hajutamise mõju summa,
mis on tingitud direktiivi 2009/138/EÜ IV lisas määratletud korrelatsioo
nimaatriksi kohaldamisest.
See summa esitatakse negatiivse väärtusena.

R0060/C0040

Solventsuskapitalinõude
brutosumma –
hajutamine

Brutoriskimoodulite põhisolventsuskapitalinõude hajutamise mõju summa,
mis on tingitud direktiivi 2009/138/EÜ IV lisas määratletud korrelatsioo
nimaatriksi kohaldamisest.
See summa esitatakse negatiivse väärtusena.

R0070/C0030

Solventsuskapitalinõude
netosumma – immate
riaalse vara risk

Standardvalemi kohaselt arvutatud kapitalinõude summa immateriaalse
vara riski puhul pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arves
tava kohanduse tegemist.

R0070/C0040

Solventsuskapitalinõude
brutosumma – immate
riaalse vara risk

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 205 kohased tuleviku määra
mata hüvitised immateriaalse vara riski puhul on standardvalemi kasuta
mise korral null, seega R0070/C0040 võrdub R0070/C0030.

R0100/C0030

Solventsuskapitalinõude
netosumma –
põhisolventsuskapitalinõue

Standardvalemi kohaselt arvutatud põhisolventsuskapitalinõude summa
pärast tuleviku määramata hüvitiste arvessevõtmist vastavalt delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artiklile 205.
Selle summa puhul võetakse kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga
304 täielikult arvesse hajutamise mõju, kui see on kohaldatav.
See lahter ei sisalda selle kohanduse jaotamist, mis on tingitud eraldatud
vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solvent
suskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil. Need näitajad väljen
davad solventsuskapitalinõuet sellisena, nagu riskide hajutamine ei oleks
vähenenud.
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See summa võrdub standardvalemi riskimoodulite netokapitalinõuete
summaga ja selle puhul võetakse arvesse standardvalemi raames hajuta
mise mõjuga seotud kohandust.
R0100/C0040

Solventsuskapitalinõude
brutosumma –
põhisolventsuskapitalinõue

Standardvalemi kohaselt arvutatud põhisolventsuskapitalinõude summa
enne tuleviku määramata hüvitiste arvessevõtmist vastavalt delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artiklile 205.
Selle summa puhul võetakse kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga
304 täielikult arvesse hajutamise mõju, kui see on kohaldatav.
See lahter ei sisalda selle kohanduse jaotamist, mis on tingitud eraldatud
vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solvent
suskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil. Need näitajad väljen
davad solventsuskapitalinõuet sellisena, nagu riskide hajutamine ei oleks
vähenenud.
See summa võrdub standardvalemi riskimoodulite brutokapitalinõuete
summaga ja selle puhul võetakse arvesse standardvalemi raames hajuta
mise mõjuga seotud kohandust.

Solventsuskapitalinõude arvutamine

R0120/C0100

Eraldatud vahendite
kogumi / kattuvusega
kohandamise portfelli
tingliku solventsuskapita
linõude agregeerimisest
tingitud kohandus

Kohandus, millega korrigeeritakse solventsuskapitalinõude moonutust, mis
on tingitud eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise
portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest riskimooduli
tasandil. See summa peab olema positiivne.

R0130/C0100

Operatsioonirisk

Operatsiooniriski mooduli kapitalinõuete summa, mis on arvutatud stan
dardvalemi kohaselt.

R0140/C0100

Tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võime

Tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse summa,
mis on arvutatud standardvalemi kohaselt.
See summa esitatakse negatiivse väärtusena.
Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tasandil
ning üksuse tasandil, juhul kui eraldatud vahendite kogumeid (v.a direk
tiivi 2009/138/EÜ artikli 304 alla kuuluvaid) ega kattuvusega kohanda
mise portfelle ei ole, on selleks maksimumväärtus nulli ja selle väärtuse
vahel, mis kujutab endast miinimumi ühelt poolt tehniliste eraldiste
summa (ilma riskimarginaalita seoses tuleviku määramata hüvitistega,
milles ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest tulenevaid summasid)
ning teiselt poolt põhisolventsuskapitalinõude bruto- ja netosumma erine
vuse vahel.
Kui on olemas eraldatud vahendite kogumid (v.a direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 304 alla kuuluvad) või kattuvusega kohandamise portfellid, on
selleks väärtuseks iga eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohanda
mise portfelli ja ülejäänud osa tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimete
summa, milles võetakse ülempiirina arvesse tuleviku määramata hüvitisi.

R0150/C0100

Edasilükkunud maksude
kahjumi katmise võime

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse
summa, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt.
See summa peab olema negatiivne.

R0160/C0100

Direktiivi 2003/41/EÜ
artikli 4 kohase tegevuse
kapitalinõue

Direktiivi 2003/41/EÜ artiklis 17 sätestatud eeskirjade kohaselt arvutatud
kapitalinõude summa eraldatud vahendite kogumite puhul, mis on seotud
direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tööandjapensioni kogumisega
seotud tegevusega, mille suhtes kohaldatakse üleminekumeetmeid. See
kirje esitatakse üksnes üleminekuperioodi ajal.
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R0200/C0100

Solventsuskapitalinõue,
v.a lisakapitalinõuded

Hajutatud solventsuskapitalinõude
lisakapitalinõuet.

kogusumma

enne

mis

tahes

R0210/C0100

Juba kehtestatud
lisakapitalinõue

Lisakapitalinõude summa, mis on aruandekuupäeva seisuga juba kehtes
tatud. See ei hõlma lisakapitalinõudeid, mis on kehtestatud kõnealuse
kuupäeva ja järelevalveasutusele andmete esitamise kuupäeva vahel või
pärast andmete esitamist.

R0220/C0100

Solventsuskapitalinõue

Solventsuskapitalinõude summa.

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

R0400/C0100

Kestusel põhineva
aktsiariski alammooduli
kapitalinõue

Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõude summa.

R0410/C0100

Kindlustus- või edasi
kindlustusandja
ülejäänud osa tinglike
solventsuskapitalinõuete
kogusumma

Kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa tinglike solventsuska
pitalinõuete summa, kui kindlustus- või edasikindlustusandjal on eraldatud
vahendite kogum.

R0420/C0100

Eraldatud vahendite
kogumite tinglike
solventsuskapitalinõuete
kogusumma

Kõigi eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete
kogusumma, kui kindlustus- või edasikindlustusandjal on eraldatud vahen
dite kogum (v.a direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevusega seotud
eraldatud vahendite kogum (üleminekuline)).

R0430/C0100

Kattuvusega kohanda
mise portfellide tinglike
solventsuskapitalinõuete
kogusumma

Kõigi kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitali
nõuete kogusumma.

R0440/C0100

Hajutamise mõju seoses
eraldatud vahendite
kogumite tinglike
solventsuskapitalinõuete
agregeerimisega vastavalt
artiklile 304

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 kohaste eraldatud vahendite kogumite
ning (kui see on asjakohane) kindlustus- või edasikindlustusandja
ülejäänud osa vahelise hajutamise mõjust tuleneva kohanduse summa.

R0450/C0100

Eraldatud vahendite
kogumi / kattuvusega
kohandamise portfelli
tingliku solventsuskapita
linõude agregeerimisest
tingitud kohanduse arvu
tamise meetod

Eraldatud vahendite kogumi tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimi
sest tingitud kohanduse arvutamise meetod. Valige üks järgmisest loete
lust:
1– täielik ümberarvutus
2 – lihtsustamine riski alammooduli tasandil
3 – lihtsustamine riskimooduli tasandil
4 – kohandust ei tehta
Kui kindlustus- või edasikindlustusandjal ei ole eraldatud vahendite
kogumit (või on ainult direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 alla kuuluv),
tuleb valida variant 4.

R0460/C0100

Tuleviku määramata
hüvitiste netosumma

Tehniliste eraldiste summa ilma riskimarginaalita seoses tuleviku määra
mata hüvitistega, milles ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest tule
nevaid summasid.
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S.25.02 – Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit
kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe esmast ja iga-aastast esitamist üksikute üksuste,
eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja kindlustusvõi edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.
Esitatavad komponendid lepitakse kokku riiklike järelevalveasutuste ning
kindlustus- ja edasikindlustusandjate vahel.
Vormi SR.25.02 esitab eraldatud vahendite kogum, kattuvusega kohandamise
portfell ning iga kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa, mille
puhul kasutatakse osalist sisemudelit. See hõlmab kindlustus- ja edasikindlustu
sandjaid, mille puhul osalist sisemudelit kasutatakse täies mahus eraldatud vahen
dite kogumi ja/või kattuvusega kohandamise portfelli suhtes, samas kui teiste
eraldatud vahendite kogumite ja/või kattuvusega kohandamise portfellide puhul
kasutatakse standardvalemit. See vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite
kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis
on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.
Kui on tegemist kindlustus- või edasikindlustusandjaga, mille puhul kasutatakse
osalist sisemudelit, mille suhtes kohaldatakse eraldatud vahendite kogumi / kattu
vusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest
tingitud kohandust, ning kui sellel üksusel on kattuvusega kohandamise portfell
või eraldatud vahendite kogum (v.a direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 kohalda
misalasse kuuluv), tuleb kogu ettevõtja tasandil aruandeid koostades tinglik
solventsuskapitalinõue riskimooduli tasandil ning tehniliste eraldiste ja edasilük
kunud maksude kahjumi katmise võime arvutada järgmiselt:
— kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab täielikku kohandust, mis on
tingitud eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli ting
liku solventsuskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil: tinglik solvent
suskapitalinõue arvutatakse nõnda, nagu eraldatud vahendite kogumit ei
oleks, ja kahjumi katmise võime arvutatakse kõikide eraldatud vahendite
kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide ning ülejäänud osa kahjumi
katmise võimete summana;
— kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab riski alammooduli tasandi
lihtsustust selleks, et agregeerida eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega
kohandamise portfelli tinglik solventsuskapitalinõue üksuse tasandil, arvuta
takse tinglik solventsuskapitalinõue ja kahjumi katmise võime, võttes arvesse
mooduli tasandi otsese summeerimise meetodit;
— kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab riskimooduli tasandi lihtsus
tust selleks, et agregeerida eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohan
damise portfelli tinglik solventsuskapitalinõue üksuse tasandil, arvutatakse
tinglik solventsuskapitalinõue ja kahjumi katmise võime, võttes arvesse
mooduli tasandi otsese summeerimise meetodit;
Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solvent
suskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil tingitud kohandus jaotatakse
(C0060) asjaomastele riskimoodulitele (st tururisk, vastaspoole makseviivituse
risk, elukindlustuse kindlustusrisk, tervisekindlustusrisk ja kahjukindlustuse kind
lustusrisk), kui see arvutatakse standardvalemi kohaselt. Igale asjaomasele riski
moodulile eraldatav summa arvutatakse järgmiselt:
— arvutatakse tegur „q” ¼

adjustment
, kus
BSCR′ Ä nSCRint

— Adjustment = kohandus, mis arvutatakse vastavalt ühele kolmest eespool
nimetatud meetodist
— BSCR′

= põhisolventsuskapitalinõue, mis arvutatakse vastavalt sellel
vormil esitatud teabele

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 750
▼B
— nSCRint

= immateriaalse vara riski tinglik solventsuskapitalinõue, mis
arvutatakse vastavalt sellel vormil esitatud teabele;

— tegur „q” korrutatakse iga asjaomase riskimooduli (st tururisk, vastaspoole
makseviivituse risk, elukindlustuse kindlustusrisk, tervisekindlustusrisk ja
kahjukindlustuse kindlustusrisk) tingliku solventsuskapitalinõudega.

Z0020

Z0030

KIRJE

JUHISED

Eraldatud vahendite
kogum, kattuvusega
kohandamise portfell või
kindlustus- või edasi
kindlustusandja
ülejäänud osa

Märkida, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi,
kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustus- või edasikindlustusandja
ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

Vahendite kogumi/port
felli number

Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise
portfelli tunnuskood. Selle määrab kindlustus- või edasikindlustusandja
ning see peab olema ajaliselt järjepidev ja langema kokku muudel
vormidel esitatud vahendite kogumi/portfelli numbriga.

1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell
2 – ülejäänud osa

►M2

C0010

Komponendi kordumatu
number

__________ ◄

Iga komponendi kordumatu number, mis on lepitud kokku riikliku järele
valveasutusega, et üheselt identifitseerida mudeli komponendid. Seda
numbrit tuleb alati kasutada koos iga kirje puhul esitatud asjaomase
komponendi kirjeldusega. Kui osalise sisemudeli puhul on võimalik jaotus
samade riskimoodulite lõikes nagu standardvalemi puhul, kasutatakse järg
misi komponentide numbreid:
— 1 – tururisk
— 2 – vastaspoole makseviivituse risk
— 3 – elukindlustuse kindlustusrisk
— 4 – tervisekindlustusrisk
— 5 – kahjukindlustuse kindlustusrisk
— 6 – immateriaalse vara risk
— 7 – operatsioonirisk
— 8 – tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime (negatiivne summa)
— 9 – edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime (negatiivne
summa)
Kui standardvalemi riskimooduleid ei saa kasutada, määrab kindlustus- või
edasikindlustusandja igale komponendile numbri, mis ei ole 1–7.
Seda numbrit tuleb alati kasutada koos iga kirje C0030 puhul esitatud
asjaomase komponendi kirjeldusega. Komponentide numbreid tuleb kasu
tada järjepidevalt.

C0020

Komponentide kirjeldus

Kõigi kindlustus- või edasikindlustusandja identifitseeritavate komponen
tide kirjeldus vabas vormis. Need komponendid esitatakse võimaluse
korral kooskõlas standardvalemi riskimoodulitega vastavalt osalisele sise
mudelile. Iga komponent identifitseeritakse eraldi kirje all. Kindlustus- ja
edasikindlustusandjad identifitseerivad ja esitavad komponendid eri aruan
deperioodidel järjepidevalt, välja arvatud juhul, kui sisemudelit on
muudetud nii, et see mõjutab kategooriaid.
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Tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime,
mida komponentide puhul ei ole arvesse võetud, esitatakse eraldi
komponentidena.
C0030

Solventsuskapitalinõude
arvutamine

Iga komponendi kapitalinõude summa, olenemata arvutusmeetodist (stan
dardvalem või osaline sisemudel), pärast tehniliste eraldiste ja/või edasi
lükkunud maksude kahjumi katmise võimega seotud kohandust, kui seda
on komponentide arvutamisel arvesse võetud.
Kui tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise
võime esitatakse eraldi komponentidena, peab see olema kahjumi katmise
võime summa (need summad esitatakse negatiivse väärtusena).
Standardvalemi kohaselt arvutatud komponentide puhul esitatakse selles
lahtris tingliku solventsuskapitalinõude brutosumma. Osalise sisemudeli
kohaselt arvutatud komponentide puhul esitatakse väärtus, mille puhul
on arvesse võetud arvutuses kajatatavaid tulevikus tehtavaid juhtimisotsu
seid, kuid mitte juhtimisotsuseid, mis on modelleeritud eraldi komponen
dina.
Selle summa puhul võetakse kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga
304 täielikult arvesse hajutamise mõju, kui see on kohaldatav.
Kui see on asjakohane, ei sisalda see lahter selle kohanduse jaotamist, mis
on tingitud eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise
portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil.

C0050

Eraldatud vahendite
kogumist ja kattuvusega
kohandamise portfellidest
tingitud kohanduste
jaotamine

Kui see on asjakohane, siis kohanduse see osa, mis jaotatakse igale riski
moodulile üldistes märkustes kirjeldatud korra kohaselt. See summa peab
olema positiivne.

C0060

Tehniliste eraldiste ja/või
edasilükkunud maksu
dega seotud tulevikus
tehtavate juhtimisotsuste
arvessevõtmine

Selleks et kajastada, kas tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses tehni
liste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimega on
arvutamisel arvesse võetud, valige üks järgmisest loetelust:
1 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimega on komponendi puhul arvesse võetud
2 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses edasilükkunud maksude
kahjumi katmise võimega on komponendi puhul arvesse võetud
3 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses tehniliste eraldiste ja edasi
lükkunud maksude kahjumi katmise võimega on komponendi puhul
arvesse võetud
4 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid ei ole arvesse võetud.

C0070

Mudeli kohaselt arvu
tatud summa

Selles veerus esitatakse iga komponendi puhul osalise sisemudeli kohaselt
arvutatud summa.

R0110/C0100

Hajutamata kompo
nendid kokku

Kõigi komponentide summa.

R0060/C0100

Hajutamine

Veerus C0030 esitatud komponentide lõikes hajutamise kogusumma.
Selle summa puhul ei võeta arvesse iga komponendi sisese hajutamise
mõju, mida võetakse arvesse veerus C0030 esitatud väärtuste puhul.
See summa esitatakse negatiivse väärtusena.
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R0120/C0100

Eraldatud vahendite
kogumi / kattuvusega
kohandamise portfelli
tingliku solventsuskapita
linõude agregeerimisest
tingitud kohandus

Kui see on asjakohane – kohandus, millega korrigeeritakse solventsuska
pitalinõude moonutust, mis on tingitud eraldatud vahendite kogumi või
kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agre
geerimisest riskimooduli tasandil.

R0160/C0100

Direktiivi 2003/41/EÜ
artikli 4 kohase tegevuse
kapitalinõue

Direktiivi 2003/41/EÜ artiklis 17 sätestatud eeskirjade kohaselt arvutatud
kapitalinõude summa eraldatud vahendite kogumite puhul, mis on seotud
direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tööandjapensioni kogumisega
seotud tegevusega, mille suhtes kohaldatakse üleminekumeetmeid. See
kirje esitatakse üksnes üleminekuperioodil.

R0200/C0100

Solventsuskapitalinõue,
v.a lisakapitalinõuded

Hajutatud solventsuskapitalinõude
lisakapitalinõuet.

R0210/C0100

Juba kehtestatud
lisakapitalinõue

Lisakapitalinõuete summa, mis on aruandekuupäeva seisuga juba kehtes
tatud. See ei hõlma lisakapitalinõudeid, mis on kehtestatud kõnealuse
kuupäeva ja järelevalveasutusele andmete esitamise kuupäeva vahel või
pärast andmete esitamist.

R0220/C0100

Solventsuskapitalinõue

Üldine solventsuskapitalinõue, sh lisakapitalinõuded.

kogusumma

enne

mis

tahes

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

R0300/C0100

Üldise tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võime
summa/hinnang

Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis
hõlmab komponentide puhul arvesse võetud osa ja üheainsa komponen
dina esitatud osa. See summa esitatakse negatiivse väärtusena.

R0310/C0100

Edasilükkunud maksude
kahjumi katmise võime
summa/hinnang

Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang,
mis hõlmab komponentide puhul arvesse võetud osa ja üheainsa kompo
nendina esitatud osa. See summa esitatakse negatiivse väärtusena.

R0400/C0100

Kestusel põhineva
aktsiariski alammooduli
kapitalinõue

Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõude summa.

R0410/C0100

Kindlustus- või edasi
kindlustusandja
ülejäänud osa tinglike
solventsuskapitalinõuete
kogusumma

Kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa tinglike solventsuska
pitalinõuete summa, kui kindlustus- või edasikindlustusandjal on eraldatud
vahendite kogum.

R0420/C0100

Eraldatud vahendite
kogumite tinglike
solventsuskapitalinõuete
kogusumma

Kõigi eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete
kogusumma, kui kindlustus- või edasikindlustusandjal on eraldatud vahen
dite kogum (v.a direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevusega seotud
eraldatud vahendite kogum (üleminekuline)).

R0430/C0100

Kattuvusega kohanda
mise portfellide tinglike
solventsuskapitalinõuete
kogusumma

Kõigi kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitali
nõuete kogusumma.
Seda kirjet ei ole vaja esitada, kui solventsuskapitalinõue arvutatakse eral
datud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tasandil.
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R0440/C0100

R0450/C0100

KIRJE

JUHISED

Hajutamise mõju seoses
eraldatud vahendite
kogumite tinglike
solventsuskapitalinõuete
agregeerimisega vastavalt
artiklile 304

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 kohaste eraldatud vahendite kogumite
ning (kui see on asjakohane) kindlustus- või edasikindlustusandja
ülejäänud osa vahelise hajutamise mõjust tuleneva kohanduse summa.

Eraldatud vahendite
kogumi tingliku solvent
suskapitalinõude agre
geerimisest tingitud
kohanduse arvutamise
meetod

Eraldatud vahendite kogumi tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimi
sest tingitud kohanduse arvutamise meetod. Valige üks järgmisest loete
lust:

See võrdub eraldatud vahendite kogumite / kattuvusega kohandamise port
fellide / kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa tinglike
solventsuskapitalinõuete summa ja lahtris R0200/C0100 esitatud solvent
suskapitalinõude vahega.

1– täielik ümberarvutus
2 – lihtsustamine riski alammooduli tasandil
3 – lihtsustamine riskimooduli tasandil
4 – kohandust ei tehta
Kui kindlustus- või edasikindlustusandjal ei ole eraldatud vahendite
kogumit (või on ainult direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 alla kuuluv),
tuleb valida variant 4.

R0460/C0100

Tuleviku määramata
hüvitiste netosumma

Tehniliste eraldiste summa ilma riskimarginaalita seoses tuleviku määra
mata hüvitistega, milles ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest tule
nevaid summasid.

S.25.03 – Solventsuskapitalinõue – täielikku
kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

sisemudelit

kasutavate

Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe esmast ja iga-aastast esitamist üksikute üksuste,
eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja kindlustusvõi edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.
Esitatavad komponendid lepitakse kokku riiklike järelevalveasutuste ning
kindlustus- ja edasikindlustusandjate vahel.
Vorm SR.25.03 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, iga kattuvusega
kohandamise portfelli ja iga täielikku sisemudelit kasutava kindlustus- või edasi
kindlustusandja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattu
vusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena.
See vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega
kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi
S.01.03 teises tabelis.

KIRJE

Z0020

Eraldatud vahendite kogum,
kattuvusega kohandamise
portfell või kindlustus- või
edasikindlustusandja ülejäänud
osa

JUHISED

Märkida, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi,
kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustus- või edasikindlus
tusandja ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – eraldatud vahendite kogum/ kattuvusega kohandamise portfell
2 – ülejäänud osa

Z0030

Vahendite kogumi/portfelli
number

Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohan
damise portfelli tunnuskood. Selle määrab kindlustus- või edasikind
lustusandja ning see peab olema ajaliselt järjepidev ja langema kokku
muudel vormidel esitatud vahendite kogumi/portfelli numbriga.
►M2

__________ ◄
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C0010

Komponendi kordumatu
number

JUHISED

Täieliku sisemudeli iga komponendi kordumatu number lepitakse
kokku riikliku järelevalveasutusega, et üheselt identifitseerida mudeli
komponendid. Seda numbrit tuleb alati kasutada koos iga kirje
C0020 puhul esitatud asjaomase komponendi kirjeldusega.
Komponentide numbreid tuleb kasutada järjepidevalt.

C0020

Komponentide kirjeldus

Kõigi kindlustus- või edasikindlustusandja poolt täieliku sisemudeli
puhul identifitseeritavate komponentide kirjeldus vabas vormis. Need
komponendid ei pea olema täpselt kooskõlas standardvalemi puhul
määratletud riskidega. Iga komponent identifitseeritakse eraldi kirje
all. Kindlustus- ja edasikindlustusandjad identifitseerivad ja esitavad
komponendid kõigil aruandeperioodidel järjepidevalt, välja arvatud
juhul, kui sisemudelit on muudetud nii, et see mõjutab kategooriaid.
Tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise
võime, mida mudelis kasutatakse, kuid mida ei ole komponentide
puhul arvesse võetud, esitatakse eraldi komponentidena.

C0030

Solventsuskapitalinõude
arvutamine

Iga komponendi kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste
ja/või edasilükkunud maksudega seotud tulevikus tehtavate juhtimi
sotsustega kohandamist, kui see on asjakohane, arvutatuna täieliku
sisemudeli kohaselt hajutamata alusel, sel määral, mil kõnealuseid
kohandusi on mudelis komponentide puhul arvesse võetud.
Tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise
võime, mida mudelis kasutatakse, kuid mida ei ole komponentide
puhul arvesse võetud, esitatakse negatiivse väärtusena.

C0060

Tehniliste eraldiste ja/või
edasilükkunud maksudega
seotud tulevikus tehtavate
juhtimisotsuste arvessevõtmine

Selleks et kajastada, kas tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses
tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise
võimega on arvutamisel arvesse võetud, valige üks järgmisest loete
lust:
1 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimega on komponendi puhul arvesse võetud
2 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses edasilükkunud
maksude kahjumi katmise võimega on komponendi puhul arvesse
võetud
3 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses tehniliste eraldiste ja
edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimega on komponendi
puhul arvesse võetud
4 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid ei ole arvesse võetud.

R0110/C0100

Hajutamata komponendid
kokku

Kõigi komponentide summa.

R0060/C0100

Hajutamine

Veerus C0030 esitatud komponentide vahelise hajutamise kogu
summa, mis on arvutatud täieliku sisemudeli kohaselt.
Selle summa puhul ei võeta arvesse iga komponendi sisese hajuta
mise mõju, mida võetakse arvesse veerus C0030 esitatud väärtuste
puhul.
See summa peab olema negatiivne.
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JUHISED

R0160/C0100

Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4
kohase tegevuse kapitalinõue

Direktiivi 2003/41/EÜ artiklis 17 sätestatud eeskirjade kohaselt arvu
tatud kapitalinõude summa eraldatud vahendite kogumite puhul, mis
on seotud direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tööandjapensioni
kogumisega seotud tegevusega, mille suhtes kohaldatakse ülemine
kumeetmeid. See kirje esitatakse üksnes üleminekuperioodil.

R0200/C0100

Solventsuskapitalinõue, v.a
lisakapitalinõuded

Hajutatud solventsuskapitalinõude kogusumma enne mis tahes
lisakapitalinõuet.

R0210/C0100

Juba kehtestatud
lisakapitalinõue

Lisakapitalinõude summa, mis on aruandekuupäeva seisuga juba
kehtestatud. See ei hõlma lisakapitalinõudeid, mis on kehtestatud
kõnealuse kuupäeva ja järelevalveasutusele andmete esitamise
kuupäeva vahel või pärast andmete esitamist.

R0220/C0100

Solventsuskapitalinõue

Täieliku sisemudeli kohaselt
kogusumma.

arvutatud

solventsuskapitalinõude

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

R0300/C0100

Üldise tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võime
summa/hinnang

Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang,
mis hõlmab iga komponendi puhul arvesse võetud osa ja üheainsa
komponendina esitatud osa.

R0310/C0100

Üldise edasilükkunud
maksude kahjumi katmise
võime summa/hinnang

Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/
hinnang, mis hõlmab iga komponendi puhul arvesse võetud osa ja
üheainsa komponendina esitatud osa.

R0410/C0100

Kindlustus- või edasikindlus
tusandja ülejäänud osa tinglike
solventsuskapitalinõuete
kogusumma

Kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa tinglike solvent
suskapitalinõuete summa, kui kindlustus- või edasikindlustusandjal
on eraldatud vahendite kogum.

R0420/C0100

Eraldatud vahendite kogumite
tinglike solventsuskapitali
nõuete kogusumma

Kõigi eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete
kogusumma, kui kindlustus- või edasikindlustusandjal on eraldatud
vahendite kogum (v.a direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevu
sega seotud eraldatud vahendite kogum (üleminekuline)).

R0430/C0100

Kattuvusega kohandamise
Kõigi kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapita
portfellide tinglike solventsus linõuete kogusumma.
kapitalinõuete kogusumma

R0440/C0100

Hajutamise mõju seoses eral
datud vahendite kogumite
tinglike solventsuskapitali
nõuete agregeerimisega vasta
valt artiklile 304

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 kohaste eraldatud vahendite kogu
mite ning (kui see on asjakohane) kindlustus- või edasikindlustu
sandja ülejäänud osa vahelise hajutamise mõjust tuleneva kohanduse
summa.

R0460/C0100

Tuleviku määramata hüvitiste
netosumma

Tehniliste eraldiste summa ilma riskimarginaalita seoses tuleviku
määramata hüvitistega, milles ei võeta arvesse edasikindlustuslepin
gutest tulenevaid summasid.
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S.26.01 – Solventsuskapitalinõue – tururisk
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse iga-aastast teabe esitamist üksikute üksuste, eraldatud
vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja kindlustus- või
edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.
Vorm SR.26.01.01 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, iga kattuvusega
kohandamise portfelli ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa
kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell
või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. See vorm tuleb esitada
oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide
kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.
Kui kajastatakse summasid enne ja pärast teatavat muutust, esitatakse selle
muutuse suhtes tundlike varade või kohustiste summa. Kohustisi hinnatakse
lepingu või homogeense riskigrupi tasandil, olenevalt võimalikust täpsusastmest.
Kui leping või homogeenne riskigrupp on asjaomase muutuse suhtes tundlik,
võetakse selle kohustisi seega arvesse asjaomase muutuse suhtes tundlike kohus
tiste summas.

KIRJE

Z0010

Artikkel 112

JUHISED

Märkida, kas näitajate esitamine on nähtud ette artikli 112 lõikega 7,
et esitada hinnanguline solventsuskapitalinõue vastavalt standardva
lemile. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu
2 – esitatakse tavalises korras

Z0020

Eraldatud vahendite kogum,
kattuvusega kohandamise
portfell või kindlustus- või
edasikindlustusandja ülejäänud
osa

Märkida, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi,
kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustus- või edasikindlus
tusandja ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell
2 – ülejäänud osa

Z0030

Vahendite kogumi/portfelli
number

Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohan
damise portfelli tunnuskood. Selle määrab kindlustus- või edasikind
lustusandja ning see peab olema ajaliselt järjepidev ja langema kokku
muudel vormidel esitatud vahendite kogumi/portfelli numbriga.
►M2

R0010/C0010

Hinnavaheriski lihtsustused –
võlakirjad ja laenud

__________ ◄

Teha kindlaks, kas kindlustus- või edasikindlustusandja on võlakir
jade ja laenude hinnavaheriski arvutamiseks kasutanud lihtsustusi.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0010/C0010 = 1, täidetakse real R0410 ainult veerud C0060 ja
C0080.

R0020/C0010

Kaptiivkindlustusandjate liht
sustused – intressirisk

Märkida, kas kaptiivkindlustus- või -edasikindlustusandja on intres
siriski arvutamiseks kasutanud lihtsustusi. Valige üks järgmisest
loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0020/C0010 = 1, täidetakse ridadel R0100–R0120 ainult
veerud C0060 ja C0080.
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R0030/C0010

Kaptiivkindlustusandjate liht
sustused – võlakirjade ja
laenude hinnavaherisk

JUHISED

Teha kindlaks, kas kaptiivkindlustus- või -edasikindlustusandja on
võlakirjade ja laenude hinnavaheriski arvutamiseks kasutanud lihtsus
tusi. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata

R0040/C0010

Kaptiivkindlustusandjate liht
sustused – turu
kontsentratsioonirisk

Märkida, kas kaptiivkindlustus- või -edasikindlustusandja on turu
kontsentratsiooniriski arvutamiseks kasutanud lihtsustusi. Valige
üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata

Intressirisk

R0100/C0060

R0100/C0080

R0110–R0120/
C0020

R0110–R0120/
C0030

R0110–R0120/
C0040

R0110–R0120/
C0050

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
intressirisk

See on intressiriskiga seotud kapitalinõude netosumma, st pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tege
mist.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
intressirisk

See on intressiriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne
tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tege
mist.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
intressirisk – intressimäära
järsk langus/tõus

See on selliste varade kogusumma, mis on tundlikud intressimäära
languse/tõusu riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – intressirisk – intressi
määra järsk langus/tõus

See on selliste kohustiste kogusumma, mis on tundlikud intressi
määra languse/tõusu riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
intressirisk – intressimäära
järsk langus/tõus

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud intressi
määra languse/tõusu riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– intressirisk – intressimäära
järsk langus/tõus

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud intressimäära languse/tõusu riski suhtes, pärast asjaomast
muutust.

Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris intressiriskiga
seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud
kaptiivkindlustus- ja -edasikindlustusandjate puhul kasutatavaid
lihtsustusi.

Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris intressiriskiga
seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud
kaptiivkindlustus- ja -edasikindlustusandjate puhul kasutatavaid
lihtsustusi.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0110–R0120/
C0060

JUHISED

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
intressirisk – intressimäära
järsk langus/tõus

See on intressimäära languse/tõusu riskiga seotud kapitalinõude neto
summa pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– intressirisk – intressimäära
järsk langus/tõus

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud intressimäära languse/tõusu riski suhtes, pärast asjaomast
muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
intressirisk – intressimäära
järsk langus/tõus

See on intressimäära languse/tõusu riskiga seotud kapitalinõude
brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist.

R0200/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
aktsiarisk

See on aktsiariskiga seotud kapitalinõude netosumma, st pärast tehni
liste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0200/C0080

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
aktsiarisk

See on aktsiariskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehni
liste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0210/C0020

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
aktsiarisk – 1. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on selliste varade algne absoluutsumma, mis on tundlikud 1. liiki
omakapitaliinstrumentidega seotud aktsiariskist tingitud nõuete
suhtes.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – aktsiarisk – 1. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on 1. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariski suhtes tundlike
kohustiste algne absoluutsumma.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
aktsiarisk – 1. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on 1. liiki omakapitaliinstrumentide kategooriaga seotud aktsia
riskist tingitud nõuete suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast
asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– aktsiarisk – 1. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud 1. liiki
omakapitaliinstrumentidega seotud aktsiariskist tingitud nõuete
suhtes, pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0110–R0120/
C0070

R0110–R0120/
C0080

Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris intressimäära
languse/tõusu riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvuta
misel on kasutatud lihtsustusi.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris intressimäära
languse/tõusu riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvu
tamisel on kasutatud lihtsustusi.

Aktsiarisk

R0210/C0030

R0210/C0040

R0210/C0050

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0210/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
aktsiarisk – 1. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on (1. liiki omakapitaliinstrumentide) aktsiariskiga seotud kapi
talinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0210/C0070

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– aktsiarisk – 1. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud 1. liiki
omakapitaliinstrumentidega seotud aktsiariskist tingitud nõuete
suhtes, pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0210/C0080

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
aktsiarisk – 1. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on 1. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariskiga seotud kapita
linõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0220–R0240/
C0020

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
aktsiarisk – 1. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on 1. liiki omakapitaliinstrumentide iga tüübi puhul aktsiariski
suhtes tundlike varade algne absoluutsumma.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
aktsiarisk – 1. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on 1. liiki omakapitaliinstrumentide iga tüübi puhul aktsiariskist
tingitud nõuete suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asja
omast muutust.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
aktsiarisk – 2. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariski suhtes tundlike
varade algne absoluutsumma

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – aktsiarisk – 2. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariski suhtes tundlike
kohustiste algne absoluutsumma

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
aktsiarisk – 2. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariskist tingitud nõuete
suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– aktsiarisk – 2. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud 2. liiki
omakapitaliinstrumentidega seotud aktsiariski suhtes, pärast asja
omast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
aktsiarisk – 2. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on (2. liiki omakapitaliinstrumentide) aktsiariskiga seotud kapi
talinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0220–R0240/
C0040

R0250/C0020

R0250/C0030

R0250/C0040

R0250/C0050

R0250/C0060

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0250/C0070

JUHISED

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– aktsiarisk – 2. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud 2. liiki
omakapitaliinstrumentidega seotud aktsiariski suhtes, pärast asja
omast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist.

R0250/C0080

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
aktsiarisk – 2. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariskiga seotud kapita
linõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0260–R0280/
C0020

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
aktsiarisk – 2. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide iga tüübi puhul aktsiariski
suhtes tundlike varade väärtus.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
aktsiarisk – 2. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide iga tüübi puhul aktsiariski
suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

R0260–R0280/
C0040

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

▼M1
R0290/C0020

Algne absoluutsumma enne asja See on kvalifitseeruvate taristu-omakapitaliinstrumentide aktsiariski
omast muutust – varad – aktsia suhtes tundlike varade algne absoluutsumma.
risk – kvalifitseeruvad
Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
taristu-omakapitaliinstrumendid
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

R0290/C0030

Algne absoluutsumma enne asja See on kvalifitseeruvate taristu-omakapitaliinstrumentide aktsiariski
omast muutust – kohustised –
suhtes tundlike kohustiste algne absoluutsumma.
aktsiarisk – kvalifitseeruvad
Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
taristu-omakapitaliinstrumendid
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

R0290/C0040

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – varad – aktsiarisk –
kvalifitseeruvad
taristu-omakapitaliinstrumendid

See on kvalifitseeruvate taristu-omakapitaliinstrumentide aktsiariski
suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (pärast
tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohan
duse tegemist) – aktsiarisk –
kvalifitseeruvad
taristu-omakapitaliinstrumendid

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud kvalifit
seeruvate taristu-omakapitaliinstrumentidega seotud aktsiariski
suhtes, pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitali
nõude netosumma – aktsiarisk –
kvalifitseeruvad
taristu-omakapitaliinstrumendid

See on kvalifitseeruvate taristu-omakapitaliinstrumentide aktsiariskiga
seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0290/C0050

R0290/C0060

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0290/C0070

JUHISED

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (enne
tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohan
duse tegemist) – aktsiarisk –
kvalifitseeruvad
taristu-omakapitaliinstrumendid

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud kvalifit
seeruvate taristu-omakapitaliinstrumentidega seotud aktsiariski
suhtes, pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitali
nõude brutosumma – aktsiarisk –
kvalifitseeruvad
taristu-omakapitaliinstrumendid

See on kvalifitseeruvate taristu-omakapitaliinstrumentide aktsiariskiga
seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
kinnisvararisk

See on kinnisvarariski suhtes tundlike varade absoluutsumma.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – kinnisvararisk

See on kinnisvarariski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
kinnisvararisk

See on kinnisvarariskist tingitud nõuete suhtes tundlike varade abso
luutsumma pärast kinnisvarahindade järsku muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– kinnisvararisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on aluseks kinnisva
rariskist tingitud nõuetele, pärast kinnisvarahindade järsku muutust ja
pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohan
duse tegemist.

R0300/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
kinnisvararisk

See on kinnisvarariskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse
tegemist.

R0300/C0070

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– kinnisvararisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on aluseks kinnisva
rariskist tingitud nõuetele, pärast kinnisvarahindade järsku muutust,
kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
kinnisvararisk

See on kinnisvarariskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne
tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse
tegemist.

R0290/C0080

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

▼B
Kinnisvararisk

R0300/C0020

R0300/C0030

R0300/C0040

R0300/C0050

R0300/C0080

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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Hinnavaherisk

R0400/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
hinnavaherisk

See on hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse
tegemist.

R0400/C0080

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
hinnavaherisk

See on hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude brutosumma enne
tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse
tegemist.

R0410/C0020

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
hinnavaherisk – võlakirjad ja
laenud

See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike varade
absoluutsumma.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – hinnavaherisk – võla
kirjad ja laenud

See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike kohus
tiste absoluutsumma.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
hinnavaherisk – võlakirjad ja
laenud

See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike varade
absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk – võlakirjad
ja laenud

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on aluseks võlakirjade
ja laenude hinnavaheriskist tingitud nõuetele, pärast asjaomast
muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arves
tava kohanduse tegemist.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
hinnavaherisk – võlakirjad ja
laenud

See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude
netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arves
tava kohanduse tegemist.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk – võlakirjad
ja laenud

See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike kohus
tiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste
eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
hinnavaherisk – võlakirjad ja
laenud

See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude
brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist.

R0410/C0030

R0410/C0040

R0410/C0050

R0410/C0060

R0410/C0070

R0410/C0080

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris võlakirjade ja
laenude hinnavaheriskiga seotud solventsuskapitalinõude netosumma,
mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris võlakirjade ja
laenude hinnavaheriskiga seotud solventsuskapitalinõude bruto
summa, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.
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▼M1
R0411/C0020

R0411/C0030

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
hinnavaherisk – võlakirjad ja
laenud (kvalifitseeruvad
taristuinvesteeringud)

See on kvalifitseeruvate taristuinvesteeringutena käsitavate võlakir
jade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike varade algne absoluut
summa.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – hinnavaherisk – võla
kirjad ja laenud (kvalifitsee
ruvad taristuinvesteeringud)

See on kvalifitseeruvate taristuinvesteeringutena käsitavate võlakir
jade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste algne abso
luutsumma. See summa märgitakse üksnes juhul, kui kasutatud arvu
tusmeetodi kohaselt saab summa jaotada ridade R0411 ja R0412
vahel. Kui jaotada ei ole võimalik, täidetakse üksnes rida R0410.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

R0411/C0040

R0411/C0050

R0411/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
hinnavaherisk – võlakirjad ja
laenud (kvalifitseeruvad
taristuinvesteeringud)

See on kvalifitseeruvate taristuinvesteeringutena käsitavate võlakir
jade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma
pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk – võlakirjad
ja laenud (kvalifitseeruvad
taristuinvesteeringud)

See on kvalifitseeruvate taristuinvesteeringutena käsitavate võlakir
jade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluut
summa pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist. See summa märgi
takse üksnes juhul, kui kasutatud arvutusmeetodi kohaselt saab
summa jaotada ridade R0411 ja R0412 vahel. Kui jaotada ei ole
võimalik, täidetakse üksnes rida R0410.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
hinnavaherisk – võlakirjad ja
laenud (kvalifitseeruvad
taristuinvesteeringud)

See on kvalifitseeruvate taristuinvesteeringutena käsitavate võlakir
jade ja laenude hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude netosumma
pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohan
duse tegemist. See summa märgitakse üksnes juhul, kui kasutatud
arvutusmeetodi kohaselt saab summa jaotada ridade R0411 ja R0412
vahel. Kui jaotada ei ole võimalik, täidetakse üksnes rida R0410.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui andmeväli R0010/C0010 = 1, seda kirjet ei esitata.

R0411/C0070

R0411/C0080

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk – võlakirjad
ja laenud (kvalifitseeruvad
taristuinvesteeringud)

See on kvalifitseeruvate taristuinvesteeringutena käsitavate võlakir
jade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluut
summa pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist. See summa
märgitakse üksnes juhul, kui kasutatud arvutusmeetodi kohaselt saab
summa jaotada ridade R0411 ja R0412 vahel. Kui jaotada ei ole
võimalik, täidetakse üksnes rida R0410.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
hinnavaherisk – võlakirjad ja
laenud (kvalifitseeruvad
taristuinvesteeringud)

See on kvalifitseeruvate taristuinvesteeringutena käsitavate võlakir
jade ja laenude hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude brutosumma,
st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohan
duse tegemist. See summa märgitakse üksnes juhul, kui kasutatud
arvutusmeetodi kohaselt saab summa jaotada ridade R0411 ja R0412
vahel. Kui jaotada ei ole võimalik, täidetakse üksnes rida R0410.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui andmeväli R0010/C0010 = 1, seda kirjet ei esitata.
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R0412/C0020

R0412/C0030

R0412/C0040

R0412/C0050

R0412/C0060

JUHISED

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
hinnavaherisk – võlakirjad ja
laenud (muu kui kvalifitsee
ruvad taristuinvesteeringud)

See on muu kui kvalifitseeruvate taristuinvesteeringutena käsitavate
võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike varade algne
absoluutsumma.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – hinnavaherisk – võla
kirjad ja laenud (muu kui
kvalifitseeruvad
taristuinvesteeringud)

See on muu kui kvalifitseeruvate taristuinvesteeringutena käsitavate
võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste algne
absoluutsumma. See summa märgitakse üksnes juhul, kui kasutatud
arvutusmeetodi kohaselt saab summa jaotada ridade R0411 ja R0412
vahel. Kui jaotada ei ole võimalik, täidetakse üksnes rida R0410.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
hinnavaherisk – võlakirjad ja
laenud (muu kui kvalifitsee
ruvad taristuinvesteeringud)

See on muu kui kvalifitseeruvate taristuinvesteeringutena käsitavate
võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike varade abso
luutsumma pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk – võlakirjad
ja laenud (muu kui kvalifit
seeruvad taristuinvesteeringud)

See on muu kui kvalifitseeruvate taristuinvesteeringutena käsitavate
võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste abso
luutsumma pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist. See summa
märgitakse üksnes juhul, kui kasutatud arvutusmeetodi kohaselt saab
summa jaotada ridade R0411 ja R0412 vahel. Kui jaotada ei ole
võimalik, täidetakse üksnes rida R0410.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
hinnavaherisk – võlakirjad ja
laenud (muu kui kvalifitsee
ruvad taristuinvesteeringud)

See on muu kui kvalifitseeruvate taristuinvesteeringutena käsitavate
võlakirjade ja laenude hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude neto
summa pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist. See summa märgitakse üksnes juhul, kui kasu
tatud arvutusmeetodi kohaselt saab summa jaotada ridade R0411 ja
R0412 vahel. Kui jaotada ei ole võimalik, täidetakse üksnes rida
R0410.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui andmeväli R0010/C0010 = 1, seda kirjet ei esitata.

R0412/C0070

R0412/C0080

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk – võlakirjad
ja laenud (muu kui kvalifit
seeruvad taristuinvesteeringud)

See on muu kui kvalifitseeruvate taristuinvesteeringutena käsitavate
võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste abso
luutsumma pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist. See summa
märgitakse üksnes juhul, kui kasutatud arvutusmeetodi kohaselt saab
summa jaotada ridade R0411 ja R0412 vahel. Kui jaotada ei ole
võimalik, täidetakse üksnes rida R0410.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
hinnavaherisk – võlakirjad ja
laenud (muu kui kvalifitsee
ruvad taristuinvesteeringud)

See on muu kui kvalifitseeruvate taristuinvesteeringutena käsitavate
võlakirjade ja laenude hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude bruto
summa, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist. See summa märgitakse üksnes juhul, kui kasu
tatud arvutusmeetodi kohaselt saab summa jaotada ridade R0411 ja
R0412 vahel. Kui jaotada ei ole võimalik, täidetakse üksnes rida
R0410.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui andmeväli R0010/C0010 = 1, seda kirjet ei esitata.
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R0420/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
hinnavaherisk –
krediidituletisinstrumendid

See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriskiga seotud kapitali
nõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist.

R0420/C0080

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
hinnavaherisk –
krediidituletisinstrumendid

See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriskiga seotud kapitali
nõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist. .

R0430–R0440/
C0020

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
hinnavaherisk – krediidituleti
sinstrumendid – krediidituleti
sinstrumentide väärtuse järsk
langus/tõus

See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusu
suhtes tundlike varade absoluutsumma.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – hinnavaherisk –
krediidituletisinstrumendid –
krediidituletisinstrumentide
väärtuse järsk langus/tõus

See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusu
suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
hinnavaherisk – krediidituleti
sinstrumendid – krediidituleti
sinstrumentide väärtuse järsk
langus/tõus

See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusu
suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk – krediiditu
letisinstrumendid – krediiditu
letisinstrumentide väärtuse
järsk langus/tõus

See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusu
suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust
ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohan
duse tegemist.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
hinnavaherisk – krediidituleti
sinstrumendid –krediidituleti
sinstrumentide väärtuse järsk
langus/tõus

See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/
tõusuga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0430–R0440/
C0030

R0430–R0440/
C0040

R0430–R0440/
C0050

R0430–R0440/
C0060

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk – krediiditu
letisinstrumendid – krediiditu
letisinstrumentide väärtuse
järsk langus/tõus

See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusu
suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust,
kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist.

R0430–R0440/
C0080

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
hinnavaherisk – krediidituleti
sinstrumendid –krediidituleti
sinstrumentide väärtuse järsk
langus/tõus

See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/
tõusuga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0450/C0020

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
hinnavaherisk –
väärtpaberistamispositsioonid

See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike
varade absoluutsumma.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – hinnavaherisk –
väärtpaberistamispositsioonid

See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike
kohustiste absoluutsumma.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
hinnavaherisk –
väärtpaberistamispositsioonid

See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike
varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk –
väärtpaberistamispositsioonid

See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike
kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust ja pärast tehni
liste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0450/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
hinnavaherisk –
väärtpaberistamispositsioonid

See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud kapi
talinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0450/C0070

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk –
väärtpaberistamispositsioonid

See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike
kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust, kuid enne tehni
liste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0430–R0440/
C0070

R0450/C0030

R0450/C0040

R0450/C0050

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0450/C0080

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
hinnavaherisk –
väärtpaberistamispositsioonid

See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud kapi
talinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0460/C0020

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
hinnavaherisk – väärtpaberis
tamispositsioonid – 1. liik

See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike varade absoluutsumma.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – hinnavaherisk – väärt
paberistamispositsioonid – 1.
liik

See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike kohustiste absoluutsumma.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
hinnavaherisk – väärtpaberis
tamispositsioonid – 1. liik

See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk – väärtpabe
ristamispositsioonid – 1. liik

See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust ja
pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohan
duse tegemist.

R0460/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
hinnavaherisk – väärtpaberis
tamispositsioonid – 1. liik

See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga
seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0460/C0070

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk – väärtpabe
ristamispositsioonid – 1. liik

See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust, kuid
enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse
tegemist.

R0460/C0080

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
hinnavaherisk – väärtpaberis
tamispositsioonid – 1. liik

See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga
seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0470/C0020

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
hinnavaherisk – väärtpaberis
tamispositsioonid – 2. liik

See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike varade absoluutsumma.

R0460/C0030

R0460/C0040

R0460/C0050

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – hinnavaherisk – väärt
paberistamispositsioonid – 2.
liik

See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike kohustiste absoluutsumma.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
hinnavaherisk – väärtpaberis
tamispositsioonid – 2. liik

See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk – väärtpabe
ristamispositsioonid – 2. liik

See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust ja
pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohan
duse tegemist.

R0470/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
hinnavaherisk – väärtpaberis
tamispositsioonid – 2. liik

See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga
seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0470/C0070

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk – väärtpabe
ristamispositsioonid – 2. liik

See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust, kuid
enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse
tegemist.

R0470/C0080

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
hinnavaherisk – väärtpaberis
tamispositsioonid – 2. liik

See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga
seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0480/C0020

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
hinnavaherisk – väärtpaberis
tamispositsioonid –
edasiväärtpaberistamine

See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike varade absoluutsumma.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – hinnavaherisk – väärt
paberistamispositsioonid –
edasiväärtpaberistamine

See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike kohustiste absoluutsumma.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
hinnavaherisk – väärtpaberis
tamispositsioonid –
edasiväärtpaberistamine

See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

R0470/C0030

R0470/C0040

R0470/C0050

R0480/C0030

R0480/C0040

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk – väärtpabe
ristamispositsioonid –
edasiväärtpaberistamine

See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust ja
pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohan
duse tegemist.

R0480/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
hinnavaherisk – väärtpaberis
tamispositsioonid –
edasiväärtpaberistamine

See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud
kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0480/C0070

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk – väärtpabe
ristamispositsioonid –
edasiväärtpaberistamine

See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust, kuid
enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse
tegemist.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
hinnavaherisk – väärtpaberis
tamispositsioonid –
edasiväärtpaberistamine

See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud
kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0480/C0080

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kontsentratsioonirisk

R0500/C0020

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
turu kontsentratsioonirisk

See on turu kontsentratsiooniriski suhtes tundlike varade absoluut
summa.
Kui kaptiivkindlustus- ja -edasikindlustusandjate puhul R0040/C0010
= 1, tähistab see lahter turu kontsentratsiooniriski suhtes tundlike
varade absoluutsummat pärast kaptiivkindlustus- ja -edasikindlustu
sandjate jaoks ette nähtud lihtsustuste arvestamist.
Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

R0500/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
turu kontsentratsioonirisk

See on turu kontsentratsiooniriskiga seotud kapitalinõude netosumma
pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohan
duse tegemist, agregeerituna iga ühe isiku suhtes oleva riskiposit
siooni puhul.
Kui kaptiivkindlustus- ja -edasikindlustusandjate puhul lahter R0040/
C0010 = 1, kajastatakse selles lahtris turu kontsentratsiooniriskiga
seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud
lihtsustusi.

R0500/C0080

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
turu kontsentratsioonirisk

See on turu kontsentratsiooniriskiga seotud kapitalinõude bruto
summa, mis on agregeeritud iga ühe isiku suhtes oleva riskiposit
siooni puhul, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist.
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Valuutarisk

R0600/C0060

R0600/C0080

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitali netosumma (pärast
tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist) –
valuutarisk

See on eri valuutade puhul järgmiste näitajate summa:

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
valuutarisk

See on eri valuutade puhul järgmiste näitajate summa:

— kapitalinõue (sealhulgas pärast tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on seotud
välisvaluuta väärtuse suurenemisega kohaliku valuuta suhtes;
— kapitalinõue (sealhulgas pärast tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on seotud
välisvaluuta väärtuse vähenemisega kohaliku valuuta suhtes.

— kapitalinõue (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist), mis on seotud välisvaluuta väär
tuse suurenemisega kohaliku valuuta suhtes;
— kapitalinõue (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist), mis on seotud välisvaluuta väär
tuse vähenemisega kohaliku valuuta suhtes.

R0610–R0620/
C0020

R0610–R0620/
C0030

R0610–R0620/
C0040

R0610–R0620/
C0050

R0610–R0620/
C0060

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
valuutarisk – välisvaluuta
väärtuse suurenemine/
vähenemine

See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riski suhtes tund
like varade kogusumma enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – valuutarisk – välisva
luuta väärtuse suurenemine/
vähenemine

See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riski suhtes tund
like kohustiste kogusumma enne asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
valuutarisk – välisvaluuta
väärtuse suurenemine/
vähenemine

See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riski suhtes tund
like varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– valuutarisk – välisvaluuta
väärtuse suurenemine/
vähenemine

See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riski suhtes tund
like kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asjaomast
muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– valuutarisk – välisvaluuta
väärtuse suurenemine/
vähenemine

See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riskiga seotud kapi
talinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist. Real R0610 esitatakse ainult
vääringud, mille väärtuse järsk suurenemine on suurim, ja real R0620
ainult vääringud, mille väärtuse järsk vähenemine on suurim.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0610–R0620/
C0070

R0610–R0620/
C0080

JUHISED

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust (enne tehniliste
eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse
tegemist) – valuutarisk –
välisvaluuta väärtuse suurene
mine/vähenemine

See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riski suhtes tund
like kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asjaomast
muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma
(ilma tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduseta) –
valuutarisk – välisvaluuta
väärtuse suurenemine/
vähenemine

See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riskiga seotud kapi
talinõude brutosumma, st ilma tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduseta. Real R0610 esitatakse ainult
vääringud, mille väärtuse järsk suurenemine on suurim, ja real
R0620 ainult vääringud, mille väärtuse järsk vähenemine on suurim.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Hajutamine tururiski mooduli piires

R0700/C0060

Hajutamine tururiski mooduli
piires – neto

See on tururiski mooduli piires ilmnev hajutamine, mis tuleneb üksi
kute riski alammoodulite kapitalinõude netosumma agregeerimisest
(pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime arvestamist).
Kui hajutamine vähendab kapitalinõuet, kajastatakse see negatiivse
väärtusena.

R0700/C0080

Hajutamine tururiski mooduli
piires – bruto

See on tururiski mooduli piires ilmnev hajutamine, mis tuleneb üksi
kute riski alammoodulite kapitalinõude brutosumma agregeerimisest
(enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime arvestamist).
Kui hajutamine vähendab kapitalinõuet, kajastatakse see negatiivse
väärtusena.

Solventsuskapitalinõude kogusumma tururiski puhul

R0800/C0060

Tururisk kokku – solventsus
kapitalinõude netosumma

See on kõikide tururiskidega seotud kapitalinõude netosumma pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime arvestamist, arvutatuna
standardvalemi järgi.

R0800/C0080

Tururisk kokku – solventsus
kapitalinõude brutosumma

See on kõikide tururiskidega seotud kapitalinõude brutosumma,
millest on välja arvatud tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime,
arvutatuna standardvalemi järgi.

S.26.02 – Solventsuskapitalinõue – vastaspoole makseviivituse risk
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe iga-aastast esitamist üksikute üksuste, eraldatud
vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja kindlustus- või
edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.
Vorm SR.26.02.01 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega
kohandamise portfelli ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa
kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell
või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. Käesolev vorm tuleb esitada
oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide
kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.
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Z0010

Artikkel 112

JUHISED

Märkige, kas näitajate esitamine on nähtud ette artikli 112 lõikega 7, et
esitada hinnanguline solventsuskapitalinõue vastavalt standardvalemile.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu
2 – esitatakse tavalises korras

Z0020

Z0030

Eraldatud vahendite
kogum / kattuvusega
kohandamise portfellid /
kindlustus- või edasi
kindlustusandja
ülejäänud osa

Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi,
kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustus- või edasikindlustusandja
ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:

Eraldatud vahendite
kogumi / portfelli
number

Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise
portfelli tunnuskood. Selle määrab kindlustus- või edasikindlustusandja
ning see peab olema järjepidev ja langema kokku muudel vormidel
esitatud eraldatud vahendite kogumi / portfelli numbriga.

1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell
2 – kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

►M2

R0010/C0010

Lihtsustused

__________ ◄

Märkige, kas ettevõtja on kasutanud vastaspoole makseviivituse riski arvu
tamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata

R0100/C0080

1. liiki riskipositsioonid
– solventsuskapitali
nõude brutosumma

See on Solventsus II kohastest 1. liiki riskipositsioonidest tuleneva vastas
poole makseviivituse riskiga seotud kapitalinõude brutoväärtus (enne
tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

R0110–R0200/
C0020

Isiku nimi, kelle suhtes
on ühe isiku
riskipositsioon

Loetlege 10 isikut, kelle suhtes on suurimad ühe isiku riskipositsioonid.

R0110–R0200/
C0030

Isiku tunnuskood, kelle
suhtes on ühe isiku
riskipositsioon

Kasutage juriidilise isiku ülemaailmset tunnust (LEI), kui see on teada.

R0110–R0200/
C0040

Selle isiku tunnuskoodi
liik, kelle suhtes on ühe
isiku riskipositsioon

Lahtris „Isiku tunnuskood, kelle suhtes on ühe isiku riskipositsioon” kasu
tatud tunnuskoodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

Kui see ei ole teada, siis lahtrit ei täideta.

1 – LEI
9 – puudub

R0110–R0200/
C0050

1. liiki riskipositsioonid
– X riskipositsioon ühe
isiku suhtes – maksevii
vitusest tingitud kahju

Makseviivitusest tingitud kahju suurus seoses igaühega nendest 10 isikust,
kelle suhtes on suurimad ühe isiku riskipositsioonid
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R0110–R0200/
C0060

1. liiki riskipositsioonid
– X riskipositsioon ühe
isiku suhtes – maksevii
vituse tõenäosus

Makseviivituse tõenäosus igaühe puhul nendest 10 isikust, kelle suhtes on
suurimad ühe isiku riskipositsioonid

R0300/C0080

2. liiki riskipositsioonid
– solventsuskapitali
nõude brutosumma

See on Solventsus II kohastest 2. liiki riskipositsioonidest tuleneva vastas
poole makseviivituse riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne
tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

R0310/C0050

2. liiki riskipositsioonid
– vahendajate vastu
olevad nõuded, mille
tähtaega on ületatud üle
3 kuu – makseviivitusest
tingitud kahju

See on makseviivitusest tingitud kahju suurus 2. liiki riskipositsioonide
vastaspoole riski puhul, mis tuleneb vahendaja vastu olevatest nõuetest,
mille tähtaega on ületanud üle kolme kuu.

R0320/C0050

2. liiki riskipositsioonid
– muud 2. liiki riskipo
sitsioonid kui vahenda
jate vastu olevad nõuded,
mille tähtaega on
ületatud üle 3 kuu –
makseviivitusest tingitud
kahju

See on makseviivitusest tingitud kahju suurus 2. liiki riskipositsioonide
vastaspoole riski puhul, mis tuleneb muust kui vahendaja vastu olevatest
nõuetest, mille tähtaega on ületanud üle kolme kuu.

R0330/C0080

Riskide hajutamine
vastaspoole makseviivi
tuse riski mooduli puhul
– solventsuskapitali
nõude brutosumma

See on riskide hajutamise mõju, mis tuleneb 1. ja 2. liiki riskipositsioo
nidest tuleneva vastaspoole makseviivituse riskiga seotud kapitalinõude
brutosummade liitmisest.

R0400/C0070

Vastaspoole makseviivi
tuse riskiga seotud
solventsuskapitalinõude
netokogusumma

See on vastaspoole makseviivituse riskiga seotud kapitalinõude netokogu
summa (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist).

R0400/C0080

Vastaspoole makseviivi
tuse riskiga seotud
solventsuskapitalinõude
brutokogusumma

See on vastaspoole makseviivituse riskiga seotud kapitalinõude brutoko
gusumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist).

Hüpoteeklaenude kohta esitatav lisateave

R0500/C0090

2. liiki riskipositsioonide
hulka liigitatud hüpotee
klaenudest tulenev kahju

2. liiki riskipositsioonide hulka liigitatud hüpoteeklaenudest tuleneva kahju
summa, mis esitatakse vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35
artikli 191 lõikele 13.

R0510/C0090

Kogu hüpoteeklaenudest
tulenev kahju

Kogu hüpoteeklaenudest tuleneva kahju summa, mis esitatakse vastavalt
delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 artikli 191 lõikele 13.

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 774
▼B
S.26.03 – Solventsuskapitalinõue – elukindlustuse kindlustusrisk
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe iga-aastast esitamist üksikute üksuste, eraldatud
vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja kindlustus- või
edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.
Vorm SR.26.03.01 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega
kohandamise portfelli ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa
kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell
või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. Käesolev vorm tuleb esitada
oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide
kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.
Kõik näitajad esitatakse edasikindlustust ja muid riskimaandamismeetmeid
arvesse võtmata.
Kui kajastatakse summasid enne ja pärast teatavat muutust, esitatakse selle
muutuse suhtes tundlike varade või kohustiste summa. Kohustisi hinnatakse
lepingu või homogeense riskigrupi tasandil, olenevalt võimalikust täpsusastmest.
Kui leping või homogeenne riskigrupp on muutuse suhtes tundlik, võetakse selle
kohustisi seega arvesse asjaomase muutuse suhtes tundlike kohustiste summas.

KIRJE

Z0010

Artikkel 112

JUHISED

Märkige, kas näitajate esitamine on nähtud ette artikli 112
lõikega 7, et esitada hinnanguline solventsuskapitalinõue vasta
valt standardvalemile. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu
2 – esitatakse tavalises korras

Z0020

Eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise portfell /
kindlustus- või edasikindlustu
sandja ülejäänud osa

Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite
kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustus- või
edasikindlustusandja ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest
loetelust:
1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise port
fell
2 – kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

Z0030

Eraldatud vahendite kogumi /
portfelli number

Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega
kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab kindlustus- või
edasikindlustusandja ning see peab olema järjepidev ja langema
kokku muudel vormidel esitatud eraldatud vahendite kogumi /
portfelli numbriga.
►M2

R0010/C0010

Lihtsustuste kasutamine:
suremusrisk

__________ ◄

Märkige, kas ettevõtja on kasutanud suremusriski arvutamiseks
lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0010/C0010 = 1, täidetakse vormis R0100 ainult lahtrid
C0060 ja C0080.
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R0020/C0010

Lihtsustuste kasutamine:
üleelamisrisk

JUHISED

Märkige, kas ettevõtja on kasutanud üleelamisriski arvutamiseks
lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0020/C0010 = 1, täidetakse vormis R0200 ainult lahtrid
C0060 ja C0080.

R0030/C0010

Lihtsustuste kasutamine: töövõi
metuse-haigestumuse risk

Märkige, kas ettevõtja on kasutanud töövõimetuse-haigestumuse
riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0030/C0010 = 1, täidetakse vormis R0300 ainult lahtrid
C0060 ja C0080.

R0040/C0010

Lihtsustuste kasutamine: kindlus
tuslepingute katkemise risk

Märkige, kas ettevõtja on kasutanud kindlustuslepingute katke
mise riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loete
lust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0040/C0010 = 1, täidetakse vormides R0400–R0420 ainult
lahtrid C0060 ja C0080.
Vormis R0430 täidetakse aga alati kõik lahtrid.

R0050/C0010

Lihtsustuste kasutamine: elukind
lustuskulude risk

Märkige, kas ettevõtja on kasutanud elukindlustuskulude riski
arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0050/C0010 = 1, täidetakse vormis R0500 ainult lahtrid
C0060 ja C0080.

R0060/C0010

Lihtsustuste kasutamine: elukind
lustuse katastroofirisk

Märkige, kas ettevõtja on kasutanud elukindlustuse katastroofi
riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0060/C0010 = 1, täidetakse vormis R0700 ainult lahtrid
C0060 ja C0080.

Elukindlustuse kindlustusrisk
R0100/C0020

R0100/C0030

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – varad –
suremusrisk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud sure
musriski suhtes, enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – kohustised –
suremusrisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud sure
musriski suhtes, enne asjaomast muutust.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.
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R0100/C0040

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – varad – suremusrisk

JUHISED

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud sure
musriski suhtes, pärast asjaomast muutust (st suremusmäärade
püsivat suurenemist).
Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

R0100/C0050

R0100/C0060

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – suremusrisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud suremusriski suhtes, pärast asjaomast muutust
(st suremusmäärade püsivat suurenemist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
netosumma – suremusrisk

See on suremusriskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse
tegemist) pärast asjaomast muutust.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris suremus
riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on
kasutatud lihtsustusi.
R0100/C0070

R0100/C0080

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – suremusrisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud suremusriski suhtes, pärast asjaomast muutust
(st suremusmäärade püsivat suurenemist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
brutosumma – suremusrisk

See on suremusriskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne
tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse
tegemist).

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris suremus
riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on
kasutatud lihtsustusi.
R0200/C0020

R0200/C0030

R0200/C0040

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – varad –
üleelamisrisk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud üleela
misriski suhtes, enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – kohustised –
üleelamisrisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud ülee
lamisriski suhtes, enne asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – varad – üleelamisrisk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud üleela
misriski suhtes, pärast asjaomast muutust (st suremusmäärade
püsivat vähenemist).

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
R0200/C0050

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – üleelamisrisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud üleelamisriski suhtes, pärast asjaomast muutust
(st suremusmäärade püsivat vähenemist).
Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.
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R0200/C0060

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
netosumma – üleelamisrisk

JUHISED

See on üleelamisriskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse
tegemist) pärast asjaomast muutust.
Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris üleelamis
riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on
kasutatud lihtsustusi.

R0200/C0020

R0200/C0080

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – üleelamisrisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud üleelamisriski suhtes, pärast asjaomast muutust
(st suremusmäärade püsivat vähenemist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
brutosumma – üleelamisrisk

See on suremusriskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne
tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse
tegemist).

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris üleelamis
riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on
kasutatud lihtsustusi.

R0300/C0020

R0300/C0030

R0300/C0040

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – varad – töövõi
metuse-haigestumuse risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud töövõi
metuse-haigestumuse riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – kohustised –
töövõimetuse-haigestumuse risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud
töövõimetuse-haigestumuse riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – varad – töövõimetusehaigestumuse risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud töövõi
metuse-haigestumuse riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st
standardvalemis esitatud tingimusel: töövõimetuse-haigestumise
määra suurenemine, mida kasutatakse tehniliste eraldiste arvuta
miseks, et kajastada töövõimetuse-haigestumuse kogemust järg
mise 12 kuu ja neile järgnevate kuude jooksul, ning töövõime
tuse-haigestumuse määra vähenemine, mida kasutatakse tehni
liste eraldiste arvutamiseks järgmise 12 kuu ja neile järgneva
aasta jooksul).

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

R0300/C0050

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – töövõimetuse-haigestumuse
risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud töövõimetuse-haigestumuse riski suhtes, pärast
asjaomast muutust (st standardvalemis esitatud tingimusel; vt
lahtri R0300/C0040 juhis).
Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.
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R0300/C0060

R0300/C0070

R0300/C0080

R0400/C0060

R0400/C0080

R0410/C0020

R0410/C0030

R0410/C0040

JUHISED

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
netosumma – töövõimetusehaigestumuse risk

See on töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud kapitalinõude
netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – töövõimetuse-haigestumuse
risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud töövõimetuse-haigestumuse riski suhtes, pärast
asjaomast muutust (st standardvalemis esitatud tingimusel; vt
lahtri R0300/C0040 juhis).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
brutosumma – töövõimetusehaigestumuse risk

See on töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud kapitalinõude
brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
netosumma – kindlustuslepingute
katkemise risk

See on kindlustuslepingute katkemise riskiga seotud kapitali
nõude netokogusumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
brutosumma – kindlustuslepingute
katkemise risk

See on kindlustuslepingute katkemise riskiga seotud kapitali
nõude brutokogusumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – varad – kindlus
tuslepingute katkemise risk –
kindlustuslepingute katkemise
määrade suurenemise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kind
lustuslepingute katkemise määrade suurenemise riski suhtes,
enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – kohustised –
kindlustuslepingute katkemise risk
– kindlustuslepingute katkemise
määrade suurenemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud
kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise riski suhtes,
enne asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – varad – kindlustusle
pingute katkemise risk – kindlus
tuslepingute katkemise määrade
suurenemise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kind
lustuslepingute katkemise määrade suurenemise riski suhtes,
pärast asjaomast muutust (st kindlustuslepingute katkemise
määrade püsivat suurenemist).

Kui R0030/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris töövõime
tuse-haigestumuse riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille
arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Kui R0030/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris töövõime
tuse-haigestumuse riskiga seotud kapitalinõude brutosumma,
mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris kindlustus
lepingute katkemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma,
mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris kindlustus
lepingute katkemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma,
mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0410/C0050

R0410/C0060

R0410/C0070

R0410/C0080

R0420/C0020

R0420/C0030

R0420/C0040

R0420/C0050

JUHISED

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – kindlustuslepingute katke
mise risk – kindlustuslepingute
katkemise määrade suurenemise
risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade suure
nemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st kindlustuslepin
gute katkemise määrade püsivat suurenemist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
netosumma – kindlustuslepingute
katkemise risk – kindlustuslepin
gute katkemise määrade suurene
mise risk

See on kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurene
mise riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste
eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist)
pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – kindlustuslepingute katke
mise risk – kindlustuslepingute
katkemise määrade suurenemise
risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva
suurenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st kindlus
tuslepingute katkemise määrade püsivat suurenemist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
brutosumma – kindlustuslepingute
katkemise risk – kindlustuslepin
gute katkemise määrade suurene
mise risk

See on kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurene
mise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste
eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – varad – kindlus
tuslepingute katkemise risk –
kindlustuslepingute katkemise
määrade vähenemise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kind
lustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riski
suhtes, enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – kohustised –
kindlustuslepingute katkemise risk
– kindlustuslepingute katkemise
määrade vähenemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud
kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise
riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – varad – kindlustusle
pingute katkemise risk – kindlus
tuslepingute katkemise määrade
vähenemise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kind
lustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski
suhtes, pärast asjaomast muutust (st kindlustuslepingute katke
mise määrade püsivat suurenemist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – kindlustuslepingute katke
mise risk – kindlustuslepingute
katkemise määrade vähenemise
risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva
vähenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st kindlustus
lepingute katkemise määrade püsivat vähenemist).

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris kindlustus
lepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riskiga seotud
kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud
lihtsustusi.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris kindlustus
lepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riskiga seotud
kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud
lihtsustusi.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.
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JUHISED

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
netosumma – kindlustuslepingute
katkemise risk – kindlustuslepin
gute katkemise määrade vähene
mise risk

See on kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähene
mise riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste
eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist)
pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – kindlustuslepingute katke
mise risk – kindlustuslepingute
katkemise määrade vähenemise
risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva
vähenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st kindlustus
lepingute katkemise määrade püsivat vähenemist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
brutosumma – kindlustuslepingute
katkemise risk – kindlustuslepin
gute katkemise määrade vähene
mise risk

See on kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise
riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist)
pärast asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – varad – kindlus
tuslepingute katkemise risk –
kindlustuslepingute massilise
katkemise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kind
lustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, enne asjaomast
muutust.

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – kohustised –
kindlustuslepingute katkemise risk
– kindlustuslepingute massilise
katkemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud
kindlustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, enne asja
omast muutust.

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – varad – kindlustusle
pingute katkemise risk – kindlus
tuslepingute massilise katkemise
risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kind
lustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, pärast asjaomast
muutust.

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – kindlustuslepingute katke
mise risk – kindlustuslepingute
massilise katkemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud kindlustuslepingute massilise katkemise riski
suhtes, pärast asjaomast muutust.

R0430/C0060

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
netosumma – kindlustuslepingute
katkemise risk – kindlustuslepin
gute massilise katkemise risk

See on kindlustuslepingute massilise katkemise riskiga seotud
kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

R0430/C0070

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – kindlustuslepingute katke
mise risk – kindlustuslepingute
massilise katkemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud kindlustuslepingute massilise katkemise riski
suhtes, pärast asjaomast muutust.

R0420/C0060

R0420/C0070

R0420/C0080

R0430/C0020

R0430/C0030

R0430/C0040

R0430/C0050

Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris kindlustuslepin
gute katkemise määrade püsiva vähenemise riskiga seotud kapitali
nõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris kindlustus
lepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riskiga seotud
kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud
lihtsustusi.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest
ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0430/C0080

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
brutosumma – kindlustuslepingute
katkemise risk – kindlustuslepin
gute massilise katkemise risk

See on kindlustuslepingute massilise katkemise riskiga seotud
kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), pärast asjaomast
muutust.

R0500/C0020

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – varad – elukind
lustuskulude risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud elukind
lustuskulude riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – kohustised –
elukindlustuskulude risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud
elukindlustuskulude riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – varad – elukindlustus
kulude risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud elukind
lustuskulude riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st standard
valemis esitatud tingimusel: tehniliste eraldiste arvutamisel
arvesse võetud kulude 10 % suurenemine ja tehniliste eraldiste
arvutamisel arvesse võetud kulude inflatsioonimäära (väljenda
takse protsentides) suurenemine 1 protsendipunkti võrra).

R0500/C0030

R0500/C0040

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

R0500/C0050

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – elukindlustuskulude risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud elukindlustuskulude riski suhtes, pärast asja
omast muutust (st standardvalemis esitatud tingimusel; vt lahtri
R0500/C0040 juhis).
Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

R0500/C0060

R0500/C0070

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
netosumma – elukindlustuskulude
risk

See on elukindlustuskulude riskiga seotud kapitalinõude neto
summa (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arves
tava kohanduse tegemist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – elukindlustuskulude risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud elukindlustuskulude riski suhtes, pärast asja
omast muutust (st standardvalemis esitatud tingimusel; vt lahtri
R0500/C0040 juhis).

Kui R0050 = 1, siis kajastatakse selles lahtris elukindlustusku
lude riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel
on kasutatud lihtsustusi.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

R0500/C0080

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
brutosumma – elukindlustuskulude
risk

See on elukindlustuskulude riskiga seotud kapitalinõude bruto
summa (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arves
tava kohanduse tegemist).
Kui R0050/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris elukindlus
tuskulude riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvu
tamisel on kasutatud lihtsustusi.
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R0600/C0020

R0600/C0030

R0600/C0040

JUHISED

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – varad – ümber
hindamise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud ümber
hindamise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – kohustised –
ümberhindamise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud
ümberhindamise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – varad – ümberhindamise
risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud ümber
hindamise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st standardva
lemis esitatud tingimusel: tehniliste eraldiste arvutamisel arvesse
võetud annuiteetmaksete summa (protsendiline) suurenemine.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

R0600/C0050

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – ümberhindamise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud ümberhindamise riski suhtes, pärast asjaomast
muutust (st standardvalemis esitatud tingimusel; vt lahtri R0600/
C0040 juhis).
Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

R0600/C0060

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
netosumma – ümberhindamise risk

See on ümberhindamise riskiga seotud kapitalinõude netosumma
(pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist).

R0600/C0070

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – ümberhindamise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud ümberhindamise riski suhtes, pärast asjaomast
muutust (st standardvalemis esitatud tingimusel; vt lahtri R0600/
C0040 juhis).
Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

R0600/C0080

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
brutosumma – ümberhindamise
risk

See on ümberhindamise riskiga seotud kapitalinõude bruto
summa (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arves
tava kohanduse tegemist).

R0700/C0020

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – varad – elukind
lustuse katastroofirisk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud elukind
lustuse katastroofiriski suhtes, enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – kohustised –
elukindlustuse katastroofirisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud
elukindlustuse katastroofiriski suhtes, enne asjaomast muutust.

R0700/C0030

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.
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R0700/C0040

R0700/C0050

R0700/C0060

R0700/C0070

R0700/C0080

R0800/C0060

JUHISED

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – varad – elukindlustuse
katastroofirisk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud elukind
lustuse katastroofiriski suhtes, pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – elukindlustuse
katastroofirisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud elukindlustuse katastroofiriski suhtes, pärast
asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
netosumma – elukindlustuse
katastroofirisk

See on elukindlustuse katastroofiriskiga seotud kapitalinõude
netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – elukindlustuse
katastroofirisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud elukindlustuse katastroofiriski suhtes, pärast
asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
brutosumma – elukindlustuse
katastroofirisk

See on elukindlustuse katastroofiriskiga seotud kapitalinõude
brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist).

Riskide hajutamine elukindlustuse
kindlustusriski mooduli puhul –
neto

See on riskide hajutamise mõju, mis tuleneb elukindlustuse kind
lustusriski mooduli eri alammoodulite kapitalinõude netosum
made liitmisest (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist).

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Kui R0060/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris elukindlus
tuse katastroofiriskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille
arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Kui R0060/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris elukindlus
tuse katastroofiriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille
arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

Kui riskide hajutamine vähendab kapitalinõuet, esitatakse see
negatiivse väärtusena.

R0800/C0080

Riskide hajutamine elukindlustuse
kindlustusriski mooduli puhul –
bruto

See on riskide hajutamise mõju, mis tuleneb elukindlustuse kind
lustusriski mooduli eri alammoodulite kapitalinõude brutosum
made liitmisest (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist).
Kui riskide hajutamine vähendab kapitalinõuet, esitatakse see
negatiivse väärtusena.

R0900/C0060

Elukindlustuse kindlustusriskiga
seotud solventsuskapitalinõude
netokogusumma

See on elukindlustuse kindlustusriskiga seotud kapitalinõude
netokogusumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist).

R0900/C0080

Elukindlustuse kindlustusriskiga
seotud solventsuskapitalinõude
brutokogusumma

See on elukindlustuse kindlustusriskiga seotud kapitalinõude
brutokogusumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist).
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Ümberhindamise riski kohta esitatav lisateave

R1000/C0090

Kindlus- või edasikindlustusandja
parameeter – ümberhindamise
riskiga seotud asjaomase muutuse
puhul arvesse võetavad tegurid

Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter, mis käsitleb
ümberhindamise riskiga seotud asjaomast muutust ja mille on
arvutanud kindlustus- või edasikindlustusandja ise ja heaks
kiitnud järelevalveasutus.
Kui kindlustus- või edasikindlustusandja parameetrit ei kasutata,
siis lahtrit ei täideta.

S.26.04 – Solventsuskapitalinõue – tervisekindlustusrisk
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse iga-aastast teabe esitamist üksikute üksuste, eraldatud
vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja kindlustus- või
edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.
Vorm SR.26.04.01 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega
kohandamise portfelli ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa
kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell
või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. See vorm tuleb esitada
oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide
kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.
Kõik näitajad esitatakse edasikindlustust ja muid riskimaandamismeetmeid
arvesse võtmata.
Kui kajastatakse summasid enne ja pärast teatavat muutust, esitatakse selle
muutuse suhtes tundlike varade või kohustiste summa. Kohustisi hinnatakse
lepingu või homogeense riskigrupi tasandil, olenevalt võimalikust täpsusastmest.
Kui leping või homogeenne riskigrupp on muutuse suhtes tundlik, võetakse selle
kohustisi seega arvesse asjaomase muutuse suhtes tundlike kohustiste summas.

KIRJE

Z0010

Artikkel 112

JUHISED

Märkige, kas esitatud näitajate puhul on tegu artikli 112 lõike 7
kohaselt esitatava solventsuskapitalinõude eelkalkulatsiooniga,
mis on arvutatud standardvalemit kasutades. Valige üks järgmi
sest loetelust:
1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu
2 – esitatakse tavalises korras

Z0020

Eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise portfell /
kindlustus- või edasikindlustu
sandja ülejäänud osa

Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite
kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustus- või
edasikindlustusandja ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest
loetelust:
1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise port
fell
2 – kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

Z0030

Eraldatud vahendite kogumi /
portfelli number

Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega
kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab kindlustus- või
edasikindlustusandja ning see peab olema järjepidev ja langema
kokku muudel vormidel esitatud eraldatud vahendite kogumi /
portfelli numbriga.
►M2

__________ ◄
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R0010/C0010

Lihtsustuste kasutamine: tervise
kindlustuse suremusrisk

JUHISED

Märkige, kas kindlustus- või edasikindlustusandja on kasutanud
tervisekindlustuse suremusriski arvutamiseks lihtsustusi. Valige
üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0010/C0010 = 1, täidetakse real R0100 ainult veerud
C0060 ja C0080.

R0020/C0010

Lihtsustuste kasutamine: tervise
kindlustuse üleelamisrisk

Märkige, kas kindlustus- või edasikindlustusandja on kasutanud
tervisekindlustuse üleelamisriski arvutamiseks lihtsustusi. Valige
üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0020/C0010 = 1, täidetakse real R0200 ainult veerud
C0060 ja C0080.

R0030/C0010

Lihtsustuste kasutamine: töövõi
metuse-haigestumuse risk –
ravikulu

Märkige, kas kindlustus- või edasikindlustusandja on kasutanud
tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravi
kulude riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest
loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0030/C0010 = 1, täidetakse real R0310 ainult veerud
C0060 ja C0080. Ridasid R0320 ja R0330 ei täideta.

R0040/C0010

Lihtsustuste kasutamine: töövõi
metuse-haigestumuse risk – sisse
tuleku kaotus

Märkige, kas kindlustus- või edasikindlustusandja on kasutanud
tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sisse
tuleku kaotuse riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmi
sest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0040/C0010 = 1, täidetakse real R0340 ainult veerud
C0060 ja C0080.

R0050/C0010

Lihtsustuste kasutamine: SLT
tervisekindlustuslepingute katke
mise risk

Märkige, kas kindlustus- või edasikindlustusandja on kasutanud
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos
osutatud SLT tervisekindlustuslepingute katkemise riski arvuta
miseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0050/C0010 = 1, täidetakse ridadel R0400–R0420 ainult
veerud C0060 ja C0080.
Real R0430 täidetakse aga alati kõik veerud.

R0060/C0010

Lihtsustuste kasutamine: tervise
kindlustuskulude risk

Märkige, kas kindlustus- või edasikindlustusandja on kasutanud
tervisekindlustuskulude riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks
järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0060/C0010 = 1, täidetakse real R0500 ainult veerud
C0060 ja C0080.
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SLT tervisekindlustusrisk

R0100/C0020

R0100/C0030

R0100/C0040

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – varad – tervise
kindlustuse suremusrisk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervise
kindlustuse suremusriski suhtes, enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – kohustised –
tervisekindlustuse suremusrisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud
tervisekindlustuse suremusriski suhtes, enne asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – varad – tervisekindlus
tuse suremusrisk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervise
kindlustuse suremusriski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t
suremusmäärade püsivat suurenemist).

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

R0100/C0050

R0100/C0060

R0100/C0070

R0100/C0080

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – tervisekindlustuse
suremusrisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud tervisekindlustuse suremusriski suhtes, pärast
asjaomast muutust (s.t suremusmäärade püsivat suurenemist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
netosumma – tervisekindlustuse
suremusrisk

See on tervisekindlustuse suremusriskiga seotud kapitalinõude
netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – tervisekindlustuse
suremusrisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud tervisekindlustuse suremusriski suhtes, pärast
asjaomast muutust (s.t suremusmäärade püsivat suurenemist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
brutosumma – tervisekindlustuse
suremusrisk

See on tervisekindlustuse suremusriskiga seotud kapitalinõude
brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist).

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekind
lustuse suremusriskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille
arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekind
lustuse suremusriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille
arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.
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R0200/C0020

R0200/C0030

R0200/C0040

JUHISED

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – varad – tervise
kindlustuse üleelamisrisk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervise
kindlustuse üleelamisriski suhtes, enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – kohustised –
tervisekindlustuse üleelamisrisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud
tervisekindlustuse üleelamisriski suhtes, enne asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – varad – tervisekindlus
tuse üleelamisrisk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervise
kindlustuse üleelamisriski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t
suremusmäärade püsivat vähenemist).

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

R0200/C0050

R0200/C0060

R0200/C0020

R0200/C0080

R0300/C0060

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – tervisekindlustuse
üleelamisrisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud tervisekindlustuse üleelamisriski suhtes, pärast
asjaomast muutust (s.t suremusmäärade püsivat vähenemist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
netosumma – tervisekindlustuse
üleelamisrisk

See on tervisekindlustuse üleelamisriskiga seotud kapitalinõude
netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – tervisekindlustuse
üleelamisrisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud tervisekindlustuse üleelamisriski suhtes, pärast
asjaomast muutust (s.t suremusmäärade püsivat vähenemist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
brutosumma – tervisekindlustuse
üleelamisrisk

See on tervisekindlustuse üleelamisriskiga seotud kapitalinõude
brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
netosumma – tervisekindlustuse
töövõimetuse-haigestumuse risk

See on tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse riskiga
seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekind
lustuse üleelamisriskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille
arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekind
lustuse üleelamisriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille
arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 788
▼B
KIRJE

JUHISED

R0300/C0080

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
brutosumma – tervisekindlustuse
töövõimetuse-haigestumuse risk

See on tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse riskiga
seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

R0310/C0060

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
netosumma – tervisekindlustuse
töövõimetuse-haigestumuse risk –
ravikulu

See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud
ravikulude riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehni
liste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tege
mist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
brutosumma – tervisekindlustuse
töövõimetuse-haigestumuse risk –
ravikulu

See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud
ravikulude riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehni
liste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tege
mist).

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – varad – tervise
kindlustuse töövõimetuse-haigestu
muse risk – ravikulu – ravikulude
hüvitiste suurenemine

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervise
kindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude
riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste suurenemisega, enne as
jaomast muutust.

R0310/C0080

R0320/C0020

Kui R0030/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekind
lustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riskiga
seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud
lihtsustusi.

Kui R0030/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekind
lustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riskiga
seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasu
tatud lihtsustusi.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

R0320/C0030

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – kohustised –
tervisekindlustuse töövõimetusehaigestumuse risk – ravikulu –
ravikulude hüvitiste suurenemine

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud
tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravi
kulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste suurenemisega,
enne asjaomast muutust.
Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.
Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

R0320/C0040

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – varad – tervisekindlus
tuse töövõimetuse-haigestumuse
risk – ravikulu – ravikulude hüvi
tiste suurenemine

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervise
kindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude
riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste suurenemisega, pärast
asjaomast muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel).
Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

R0320/C0050

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – tervisekindlustuse töövõi
metuse-haigestumuse risk – ravi
kulu – ravikulude hüvitiste
suurenemine

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumu
sest tingitud ravikulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste
suurenemisega, pärast asjaomast muutust (s.t standardvalemis
esitatud tingimusel).
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Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.
Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.
R0320/C0060

R0320/C0070

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
netosumma – tervisekindlustuse
töövõimetuse-haigestumuse risk –
ravikulu – ravikulude hüvitiste
suurenemine

See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud
ravikulude riskiga seotud kapitalinõude netosumma seoses ravi
kulude hüvitiste suurenemisega (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – tervisekindlustuse töövõi
metuse-haigestumuse risk – ravi
kulu – ravikulude hüvitiste
suurenemine

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumu
sest tingitud ravikulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste
suurenemisega, pärast asjaomast muutust (s.t standardvalemis
esitatud tingimusel).

Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.
Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

R0320/C0080

R0330/C0020

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
brutosumma – tervisekindlustuse
töövõimetuse-haigestumuse risk –
ravikulu – ravikulude hüvitiste
suurenemine

See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud
ravikulude riskiga seotud kapitalinõude brutosumma seoses ravi
kulude hüvitiste suurenemisega (enne tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – varad – tervise
kindlustuse töövõimetuse-haigestu
muse risk – ravikulu – ravikulude
hüvitiste vähenemine

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervise
kindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude
riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste vähenemisega, enne asja
omast muutust.

Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

R0330/C0030

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – kohustised –
tervisekindlustuse töövõimetusehaigestumuse risk – ravikulu –
ravikulude hüvitiste vähenemine

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud
tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravi
kulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste vähenemisega,
enne asjaomast muutust.
Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.
Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

R0330/C0040

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – varad – tervisekindlus
tuse töövõimetuse-haigestumuse
risk – ravikulu – ravikulude hüvi
tiste vähenemine

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervise
kindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude
riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste vähenemisega, pärast as
jaomast muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel).
Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.
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R0330/C0050

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – tervisekindlustuse töövõi
metuse-haigestumuse risk – ravi
kulu – ravikulude hüvitiste
vähenemine

JUHISED

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumu
sest tingitud ravikulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste
vähenemisega, pärast asjaomast muutust (s.t standardvalemis
esitatud tingimusel).
Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.
Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

R0330/C0060

R0330/C0070

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
netosumma – tervisekindlustuse
töövõimetuse-haigestumuse risk –
ravikulu – ravikulude hüvitiste
vähenemine

See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud
ravikulude riskiga seotud kapitalinõude netosumma seoses ravi
kulude hüvitiste vähenemisega (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – tervisekindlustuse töövõi
metuse-haigestumuse risk – ravi
kulu – ravikulude hüvitiste
vähenemine

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumu
sest tingitud ravikulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste
vähenemisega, pärast asjaomast muutust (s.t standardvalemis
esitatud tingimusel).

Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.
Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

R0330/C0080

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
brutosumma – tervisekindlustuse
töövõimetuse-haigestumuse risk –
ravikulu – ravikulude hüvitiste
vähenemine

See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud
ravikulude riskiga seotud kapitalinõude brutosumma seoses ravi
kulude hüvitiste vähenemisega (enne tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).
Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

R0340/C0020

Algne absoluutsumma enne asja
See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervise
omast muutust – varad – tervise kindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku
kindlustuse töövõimetuse-haigestu kaotuse riski suhtes, enne asjaomast muutust.
muse risk – sissetuleku kaotus
Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

R0340/C0030

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – kohustised –
tervisekindlustuse töövõimetusehaigestumuse risk – sissetuleku
kaotus

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud
tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sisse
tuleku kaotuse riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – varad – tervisekindlus
tuse töövõimetuse-haigestumuse
risk – sissetuleku kaotus

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervise
kindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku
kaotuse riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t standardva
lemis esitatud tingimusel).

R0340/C0040

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0340/C0050

JUHISED

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – tervisekindlustuse töövõi
metuse-haigestumuse risk – sisse
tuleku kaotus

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumu
sest tingitud sissetuleku kaotuse riski suhtes, pärast asjaomast
muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
netosumma – tervisekindlustuse
töövõimetuse-haigestumuse risk –
sissetuleku kaotus

See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud
sissetuleku kaotuse riskiga seotud kapitalinõude netosumma
(pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – tervisekindlustuse töövõi
metuse-haigestumuse risk – sisse
tuleku kaotus

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumu
sest tingitud sissetuleku kaotuse riski suhtes, pärast asjaomast
muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
brutosumma – tervisekindlustuse
töövõimetuse-haigestumuse risk –
sissetuleku kaotus

See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud
sissetuleku kaotuse riskiga seotud kapitalinõude brutosumma
(enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist).

R0400/C0060

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
netosumma – SLT tervisekindlus
tuslepingute katkemise risk

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4.
jaos osutatud SLT tervisekindlustuslepingute katkemise riskiga
seotud kapitalinõude netokogusumma (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

R0400/C0080

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
brutosumma – SLT tervisekind
lustuslepingute katkemise risk

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4.
jaos osutatud SLT tervisekindlustuslepingute katkemise riskiga
seotud kapitalinõude brutokogusumma (enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

R0410/C0020

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – varad – SLT
tervisekindlustuslepingute katke
mise risk – kindlustuslepingute
katkemise määrade suurenemise
risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kind
lustuslepingute katkemise määrade suurenemise riski suhtes,
enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – kohustised – SLT
tervisekindlustuslepingute katke
mise risk – kindlustuslepingute
katkemise määrade suurenemise
risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud
kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise riski suhtes,
enne asjaomast muutust.

R0340/C0060

R0340/C0070

R0340/C0080

R0410/C0030

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekind
lustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku
kaotuse riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvuta
misel on kasutatud lihtsustusi.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekind
lustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku
kaotuse riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvuta
misel on kasutatud lihtsustusi.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 792
▼B
KIRJE

R0410/C0040

R0410/C0050

R0410/C0060

R0410/C0070

R0410/C0080

R0420/C0020

R0420/C0030

JUHISED

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – varad – SLT tervise
kindlustuslepingute katkemise risk
– kindlustuslepingute katkemise
määrade suurenemise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kind
lustuslepingute katkemise määrade suurenemise riski suhtes,
pärast asjaomast muutust (s.t kindlustuslepingute katkemise
määrade püsivat suurenemist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – SLT tervisekindlustusle
pingute katkemise risk – kindlus
tuslepingute katkemise määrade
suurenemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade suure
nemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t kindlustusle
pingute katkemise määrade püsivat suurenemist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
netosumma – SLT tervisekindlus
tuslepingute katkemise risk –
kindlustuslepingute katkemise
määrade suurenemise risk

See on kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurene
mise riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste
eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist)
pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – SLT tervisekindlustusle
pingute katkemise risk – kindlus
tuslepingute katkemise määrade
vähenemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva
suurenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t kindlus
tuslepingute katkemise määrade püsivat suurenemist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
brutosumma – SLT tervisekind
lustuslepingute katkemise risk –
kindlustuslepingute katkemise
määrade suurenemise risk

See on kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurene
mise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste
eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – varad – SLT
tervisekindlustuslepingute katke
mise risk – kindlustuslepingute
katkemise määrade vähenemise
risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kind
lustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski
suhtes, enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – kohustised – SLT
tervisekindlustuslepingute katke
mise risk – kindlustuslepingute
katkemise määrade vähenemise
risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud
kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski
suhtes, enne asjaomast muutust.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Kui R0050/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris delegee
ritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud
SLT tervisekindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suure
nemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvuta
misel on kasutatud lihtsustusi.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Kui R0050/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris delegee
ritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud
SLT tervisekindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suure
nemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvuta
misel on kasutatud lihtsustusi.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.
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R0420/C0040

R0420/C0050

R0420/C0060

R0420/C0070

R0420/C0080

R0430/C0020

R0430/C0030

R0430/C0040

JUHISED

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – varad – SLT tervise
kindlustuslepingute katkemise risk
– kindlustuslepingute katkemise
määrade vähenemise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kind
lustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski
suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t kindlustuslepingute katke
mise määrade püsivat vähenemist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – SLT tervisekindlustusle
pingute katkemise risk – kindlus
tuslepingute katkemise määrade
vähenemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva
vähenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t kindlus
tuslepingute katkemise määrade püsivat vähenemist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
netosumma – SLT tervisekindlus
tuslepingute katkemise risk –
kindlustuslepingute katkemise
määrade vähenemise risk

See on kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähene
mise riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste
eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist)
pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – SLT tervisekindlustusle
pingute katkemise risk – kindlus
tuslepingute katkemise määrade
vähenemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva
vähenemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t kindlus
tuslepingute katkemise määrade püsivat vähenemist).

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
brutosumma – SLT tervisekind
lustuslepingute katkemise risk –
kindlustuslepingute katkemise
määrade vähenemise risk

See on kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähene
mise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste
eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – varad – SLT
tervisekindlustuslepingute katke
mise risk – kindlustuslepingute
massilise katkemise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kind
lustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, enne asjaomast
muutust.

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – kohustised – SLT
tervisekindlustuslepingute katke
mise risk – kindlustuslepingute
massilise katkemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud
kindlustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, enne asja
omast muutust.

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – varad – SLT tervise
kindlustuslepingute katkemise risk
– kindlustuslepingute massilise
katkemise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kind
lustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, pärast asjaomast
muutust.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Kui R0050/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris delegee
ritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud
SLT tervisekindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähe
nemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvuta
misel on kasutatud lihtsustusi.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Kui R0050/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris delegee
ritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud
SLT tervisekindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähe
nemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvuta
misel on kasutatud lihtsustusi.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0430/C0050

JUHISED

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – SLT tervisekindlustusle
pingute katkemise risk – kindlus
tuslepingute massilise katkemise
risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud kindlustuslepingute massilise katkemise riski
suhtes, pärast asjaomast muutust.

R0430/C0060

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
netosumma – SLT tervisekindlus
tuslepingute katkemise risk –
kindlustuslepingute massilise
katkemise risk

See on SLT tervisekindlustuslepingute massilise katkemise
riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

R0430/C0070

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – tervisekindlustuslepingute
katkemise risk – kindlustuslepin
gute massilise katkemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud kindlustuslepingute massilise katkemise riski
suhtes, pärast asjaomast muutust.

R0430/C0080

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
brutosumma – SLT tervisekind
lustuslepingute katkemise risk –
kindlustuslepingute massilise
katkemise risk

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4.
jaos osutatud SLT tervisekindlustuslepingute massilise katkemise
riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

R0500/C0020

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – varad – tervise
kindlustuskulude risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervise
kindlustuskulude riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – kohustised –
tervisekindlustuskulude risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud
tervisekindlustuskulude riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – varad – tervisekindlus
tuskulude risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervise
kindlustuskulude riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – tervisekindlustuskulude
risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud tervisekindlustuskulude riski suhtes, pärast as
jaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
netosumma – tervisekindlustusku
lude risk

See on tervisekindlustuskulude riskiga seotud kapitalinõude
netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist).

R0500/C0030

R0500/C0040

R0500/C0050

R0500/C0060

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Kui R0060/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekind
lustuskulude riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille
arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.
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R0500/C0070

R0500/C0080

R0600/C0020

JUHISED

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – tervisekindlustuskulude
risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud tervisekindlustuskulude riski suhtes, pärast as
jaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
brutosumma – tervisekindlustus
kulude risk

See on tervisekindlustuskulude riskiga seotud kapitalinõude
brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist).

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – varad – tervise
kindlustuse ümberhindamise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervise
kindlustuse ümberhindamise riski suhtes, enne asjaomast
muutust.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Kui R0060/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekind
lustuskulude riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille
arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

R0600/C0030

R0600/C0040

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – kohustised –
tervisekindlustuse ümberhindamise
risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud
tervisekindlustuse ümberhindamise riski suhtes, enne asjaomast
muutust.

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – varad – tervisekindlus
tuse ümberhindamise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervise
kindlustuse ümberhindamise riski suhtes, pärast asjaomast
muutust.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

R0600/C0050

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – tervisekindlustuse ümber
hindamise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud tervisekindlustuse ümberhindamise riski suhtes,
pärast asjaomast muutust.

R0600/C0060

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
netosumma – tervisekindlustuse
ümberhindamise risk

See on tervisekindlustuse ümberhindamise riskiga seotud kapita
linõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist).

R0600/C0070

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised (enne tehni
liste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tege
mist) – tervisekindlustuse ümber
hindamise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eral
diste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist),
mis on tundlikud tervisekindlustuse ümberhindamise riski suhtes,
pärast asjaomast muutust (s.t standardvalemis esitatud tingi
musel; ümberhindamise riskile avatud annuiteetmaksete summa
(protsendiline) suurenemine).

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.
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R0600/C0080

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõude
brutosumma – tervisekindlustuse
ümberhindamise risk

See on tervisekindlustuse ümberhindamise riskiga seotud kapita
linõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist).

R0700/C0060

Riskide hajutamine SLT tervise
kindlustusriski alammooduli puhul
– solventsuskapitalinõude
netosumma

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4.
jaos osutatud SLT tervisekindlustusriski alammooduli riskide
hajutamise mõju, mis tuleneb eri alammoodulite kapitalinõude
netosummade liitmisest (pärast tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).
Kui riskide hajutamine vähendab kapitalinõuet, esitatakse see
negatiivse väärtusena.

R0700/C0080

Riskide hajutamine SLT tervise
kindlustusriski alammooduli puhul
– solventsuskapitalinõude
brutosumma

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4.
jaos osutatud SLT tervisekindlustusriski alammooduli riskide
hajutamise mõju, mis tuleneb eri alammoodulite kapitalinõude
brutosummade liitmisest (enne tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).
Kui riskide hajutamine vähendab kapitalinõuet, esitatakse see
negatiivse väärtusena.

R0800/C0060

Solventsuskapitalinõude neto
summa – SLT
tervisekindlustusrisk

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4.
jaos osutatud SLT tervisekindlustusriskiga seotud kapitalinõude
netokogusumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist).

R0800/C0080

Solventsuskapitalinõude bruto
summa – SLT
tervisekindlustusrisk

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4.
jaos osutatud SLT tervisekindlustusriskiga seotud kapitalinõude
brutokogusumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist).

Ümberhindamise riski kohta esitatav lisateave

R0900/C0090

Kindlus- või edasikindlustusandja
parameeter – ümberhindamise
riskiga seotud asjaomane muutus

Kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter, mis käsitleb
ümberhindamise riskiga seotud asjaomast muutust ja mille on
arvutanud kindlustus- või edasikindlustusandja ise ja heaks
kiitnud järelevalveasutus.
Kui kindlustus- või edasikindlustusandja parameetrit ei kasutata,
siis lahtrit ei täideta.

NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

R1000–R1030/
C0100

Kindlustusmaksete riski standard
hälve – kindlustus- või edasikind
lustusandja parameeter

See on kindlustus- või edasikindlustusandja iga delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliini ja selle proport
sionaalse edasikindlustusega seotud kindlustusmaksete riski stan
dardhälve, mille on arvutanud kindlustus- või edasikindlustu
sandja ise ja heaks kiitnud järelevalveasutus.
Kui kindlustus- või edasikindlustusandja parameetrit ei kasutata,
siis lahtrit ei täideta.
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R1000–R1030/
C0110

Kindlustus- või edasikindlustu
sandja standardhälve – bruto või
neto

JUHISED

Märkige, kas kindlustus- või edasikindlustusandja parameetri
puhul on tegu bruto- või netokindlustusmaksete standardhälbega.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter käsitleb
brutosummat
2 – kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter käsitleb
netosummat

R1000–R1030/
C0120

Kindlustusmaksete riski standard
hälve – kindlustus- või edasikind
lustusandja parameeter – mittepro
portsionaalse edasikindlustuse
kohandamistegur

See on kindlustus- või edasikindlustusandja iga delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliini mitteproportsio
naalse edasikindlustuse kohandamistegur, mis võimaldab võtta
arvesse kahju ülemmäära edasikindlustuslepingutest (XL) tule
nevat riskimaandamise mõju ja mille on arvutanud kindlustusvõi edasikindlustusandja ise ja heaks kiitnud järelevalveasutus.
Kui kindlustus- või edasikindlustusandja parameetrit ei kasutata,
siis lahtrit ei täideta.

R1000–R1030/
C0130

Tehniliste eraldiste riski standard
hälve – kindlustus- või edasikind
lustusandja parameeter

See on kindlustus- või edasikindlustusandja iga delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliini ja selle proport
sionaalse edasikindlustusega seotud tehniliste eraldiste riski stan
dardhälve, mille on arvutanud kindlustus- või edasikindlustu
sandja ise ja heaks kiitnud järelevalveasutus.
Kui kindlustus- või edasikindlustusandja parameetrit ei kasutata,
siis lahtrit ei täideta.

R1000–R1030/
C0140

Kindlustusmaksete ja tehniliste
eraldiste riski mahumõõdik –
kindlustusmaksete riski mahu
mõõdik Vprem

Iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliini
ja selle proportsionaalse edasikindlustusega seotud kindlustus
maksete riski mahumõõdik.

R1000–R1030/
C0150

Kindlustusmaksete ja tehniliste
eraldiste riski mahumõõdik –
tehniliste eraldiste riski mahu
mõõdik Vres

Iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliini
ja selle proportsionaalse edasikindlustusega seotud tehniliste
eraldiste riski mahumõõdik.

R1000–R1030/
C0160

Kindlustusmaksete ja tehniliste
eraldiste riski mahumõõdik –
geograafiline hajutatus

See on geograafilise hajutatuse tegur, mida võetakse arvesse iga
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliini ja
selle proportsionaalse edasikindlustusega seotud kindlustusmak
sete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdiku puhul.
Kui geograafilise hajutatuse tegurit ei arvutata, märgitakse selle
väärtuseks vaikimisi 1.

R1000–R1030/
C0170

Kindlustusmaksete ja tehniliste
eraldiste riski mahumõõdik V

Iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliini
ja selle proportsionaalse edasikindlustusega seotud sama määruse
I jaotise V peatüki 4. ja 12. jaos osutatud NSLT tervisekindlus
tuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik.

R1040/C0170

Kindlustusmaksete ja tehniliste
eraldiste riski kogumahumõõdik

Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski kogumahumõõdik
võrdub kõikide delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätes
tatud äriliinidega seotud kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste
riski mahumõõdikute summaga.
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R1050/C0100

Kombineeritud standardhälve

See on kõikide segmentide kindlustusmaksete ja tehniliste eral
diste riski kombineeritud standardhälve.

R1100/C0180

Solventsuskapitalinõue – NSLT
tervisekindlustuse kindlustusmak
sete ja tehniliste eraldiste risk

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4.
ja 12. jaos osutatud NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete
ja tehniliste eraldiste riski alammooduliga seotud kapitalinõude
kogusumma.

R1200/C0190

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – varad – kindlus
tuslepingute katkemise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos
osutatud NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise riski suhtes,
enne asjaomast muutust.
Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

R1200/C0200

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – kohustised –
kindlustuslepingute katkemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos
osutatud NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise riski suhtes,
enne asjaomast muutust.
Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

R1200/C0210

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – varad – kindlustusle
pingute katkemise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos
osutatud NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise riski suhtes,
pärast asjaomast muutust.
Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

R1200/C0220

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised – kindlus
tuslepingute katkemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud
NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise riski suhtes, pärast
asjaomast muutust.
Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

R1200/C0230

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – solventsuskapitalinõue –
kindlustuslepingute katkemise risk

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4.
jaos osutatud NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise riskiga
seotud kapitalinõue.

R1300/C0240

Riskide hajutamine NSLT tervise
kindlustusriski alammooduli puhul
– solventsuskapitalinõude
brutosumma

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4.
jaos osutatud NSLT tervisekindlustusriski alammooduli riskide
hajutamise mõju, mis tuleneb kindlustusmaksete ja tehniliste
eraldiste riski ja kindlustuslepingute katkemise riski kapitali
nõude brutosummade liitmisest.
Kui riskide hajutamine vähendab kapitalinõuet, esitatakse see
negatiivse väärtusena.

R1400/C0240

Solventsuskapitalinõude kogu
summa – NSLT
tervisekindlustusrisk

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4.
jaos osutatud NSLT tervisekindlustusriski alammooduliga seotud
kapitalinõude kogusumma.
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Tervisekindlustuse katastroofirisk

R1500/C0250

Tervisekindlustuse katastroofiriski
solventsuskapitalinõude neto
summa – suurõnnetuste riski
alammoodul

Suurõnnetuste riski alammooduliga seotud kapitalinõude neto
summa (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arves
tava kohanduse tegemist).

R1500/C0260

Tervisekindlustuse katastroofiriski
solventsuskapitalinõude bruto
summa – suurõnnetuste riski
alammoodul

Suurõnnetuste riski alammooduliga seotud kapitalinõude bruto
summa (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arves
tava kohanduse tegemist).

R1510/C0250

Tervisekindlustuse katastroofiriski Õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammooduliga seotud
solventsuskapitalinõude neto
kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi
summa – õnnetusjuhtumi kontsen katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).
tratsiooniriski alammoodul

R1510/C0260

Tervisekindlustuse katastroofiriski Õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammooduliga seotud
solventsuskapitalinõude bruto
kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi
summa – õnnetusjuhtumi kontsen katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).
tratsiooniriski alammoodul

R1520/C0250

Tervisekindlustuse katastroofiriski
solventsuskapitalinõude neto
summa – pandeemiariski
alammoodul

Pandeemiariski alammooduliga seotud kapitalinõude netosumma
(pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist).

R1520/C0260

Tervisekindlustuse katastroofiriski
solventsuskapitalinõude bruto
summa – pandeemiariski
alammoodul

Pandeemiariski alammooduliga seotud kapitalinõude bruto
summa (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arves
tava kohanduse tegemist).

R1530/C0250

Riskide hajutamine tervisekindlus
tuse katastroofiriski alammooduli
puhul – solventsuskapitalinõude
netosumma

See on tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduli riskide
hajutamise mõju, mis tuleneb suurõnnetuste riski, õnnetusjuh
tumi kontsentratsiooniriski ja pandeemiariski kapitalinõude
brutosummade liitmisest (pärast tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

R1530/C0260

Riskide hajutamine tervisekindlus
tuse katastroofiriski alammooduli
puhul – solventsuskapitalinõude
brutosumma

See on tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduli riskide
hajutamise mõju, mis tuleneb suurõnnetuste riski, õnnetusjuh
tumi kontsentratsiooniriski ja pandeemiariski kapitalinõude
brutosummade liitmisest (enne tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

R1540/C0250

Tervisekindlustuse katastroofiris
kiga seotud solventsuskapitali
nõude netokogusumma

See on tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduliga seotud
kapitalinõude netokogusumma (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

R1540/C0260

Tervisekindlustuse katastroofiris
kiga seotud solventsuskapitali
nõude brutokogusumma

See on tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduliga seotud
kapitalinõude brutokogusumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).
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Tervisekindlustusrisk kokku

R1600/C0270

Riskide hajutamine tervisekindlus See on tervisekindlustusriski mooduli riskide hajutamise mõju,
tusriski mooduli puhul – solvent mis tuleneb delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V
suskapitalinõude netosumma
peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustusriski alammooduli,
NSLT tervisekindlustusriski alammooduli ja tervisekindlustuse
katastroofiriski alammooduli kapitalinõude netosummade liitmi
sest (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist).

R1600/C0280

Riskide hajutamine tervisekindlus See on tervisekindlustusriski mooduli riskide hajutamise mõju,
tusriski mooduli puhul – solvent mis tuleneb delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V
peatüki 4. jaos osutatud SLT tervisekindlustusriski alammooduli,
suskapitalinõude brutosumma
NSLT tervisekindlustusriski alammooduli ja tervisekindlustuse
katastroofiriski alammooduli kapitalinõude brutosummade liitmi
sest (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist).

R1700/C0270

Tervisekindlustusriskiga seotud
solventsuskapitalinõude
netokogusumma

See on tervisekindlustusriski mooduliga seotud solventsuskapita
linõude netokogusumma.

R1700/C0280

Tervisekindlustusriskiga seotud
solventsuskapitalinõude
brutokogusumma

See on tervisekindlustusriski mooduliga seotud solventsuskapita
linõude brutokogusumma.

S.26.05 – Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse kindlustusrisk
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse iga-aastast teabe esitamist üksikute üksuste, eraldatud
vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja kindlustus- või
edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.
Vorm SR.26.05.01 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega
kohandamise portfelli ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa
kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell
või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. See vorm tuleb esitada
oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide
kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.
Kõik näitajad esitatakse edasikindlustust ja muid riskimaandamismeetmeid
arvesse võtmata.
Kui kajastatakse summasid enne ja pärast teatavat muutust, esitatakse selle
muutuse suhtes tundlike varade või kohustiste summa. Kohustisi hinnatakse
lepingu või homogeense riskigrupi tasandil, olenevalt võimalikust täpsusastmest.
Kui leping või homogeenne riskigrupp on muutuse suhtes tundlik, võetakse selle
kohustisi seega arvesse asjaomase muutuse suhtes tundlike kohustiste summas.
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Z0010

Artikkel 112

JUHISED

Märkige, kas näitajate esitamine on nähtud ette artikli 112
lõikega 7, et esitada hinnanguline solventsuskapitalinõue vasta
valt standardvalemile. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu
2 – esitatakse tavalises korras

Z0020

Eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise portfell /
kindlustus- või edasikindlustu
sandja ülejäänud osa

Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite
kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustus- või
edasikindlustusandja ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest
loetelust:
1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise port
fell
2 – kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

Z0030

Eraldatud vahendite kogumi /
portfelli number

Kui Z0020 = 1, siis märkige eraldatud vahendite kogumi või
kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab
kindlustus- või edasikindlustusandja ning see peab olema järje
pidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud eraldatud
vahendite kogumi / portfelli numbriga.
►M2

R0010/C0010

Kaptiivkindlustusandja või kaptii
vedasikindlustusandja lihtsustused
– kahjukindlustuse kindlustusmak
sete ja tehniliste eraldiste risk

__________ ◄

Märkige, kas kaptiivkindlustusandja või kaptiivedasikindlustu
sandja on kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eral
diste riski arvutamiseks kasutanud lihtsustusi. Valige üks järgmi
sest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0010/C0010 = 1, täidetakse ridadel R0100–R0230 ainult
veerud C0060, C0070 ja C0090.

Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk
R0100–R0210/
C0020

Kindlustusmaksete riski standard
hälve – kindlustus- või edasikind
lustusandja parameeter

See on kindlustus- või edasikindlustusandja iga segmendiga
seotud kindlustusmaksete riski standardhälve, mille on arvutanud
kindlustus- või edasikindlustusandja ise ja heaks kiitnud või ette
näinud järelevalveasutus.
Kui kindlustus- või edasikindlustusandja parameetrit ei kasutata,
siis lahtrit ei täideta.

R0100–R0210/
C0030

Kindlustus- või edasikindlustu
sandja standardhälve – bruto või
neto

Märkige, kas kindlustus- või edasikindlustusandja parameetri
puhul on tegu bruto- või netokindlustusmaksete standardhälbega.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter käsitleb
brutosummat
2 – kindlustus- või edasikindlustusandja parameeter käsitleb
netosummat

R0100–R0210/
C0040

Kindlustusmaksete riski standard
hälve – kindlustus- või edasikind
lustusandja parameeter – mittepro
portsionaalse edasikindlustuse
kohandamistegur

See on kindlustus- või edasikindlustusandja iga segmendi mitte
proportsionaalse
edasikindlustuse
kohandamistegur,
mis
võimaldab võtta arvesse kahju ülemmäära edasikindlustuslepin
gutest tulenevat riskimaandamise mõju ja mille on arvutanud
kindlustus- või edasikindlustusandja ise ja heaks kiitnud või
ette näinud järelevalveasutus.
Kui kindlustus- või edasikindlustusandja parameetrit ei kasutata,
siis lahtrit ei täideta.
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R0100–R0210/
C0050

Tehniliste eraldiste riski standard
hälve – kindlustus- või edasikind
lustusandja parameeter

JUHISED

See on kindlustus- või edasikindlustusandja iga segmendiga
seotud tehniliste eraldiste riski standardhälve, mille on arvutanud
kindlustus- või edasikindlustusandja ise ja heaks kiitnud või ette
näinud järelevalveasutus.
Kui kindlustus- või edasikindlustusandja parameetrit ei kasutata,
siis lahtrit ei täideta.

R0100–R0210/
C0060

Kindlustusmaksete ja tehniliste
eraldiste riski mahumõõdik –
kindlustusmaksete riski mahu
mõõdik Vprem

Iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud ärilii
niga seotud kindlustusmaksete riski mahumõõdik.

R0100–R0210/
C0070

Kindlustusmaksete ja tehniliste
eraldiste riski mahumõõdik –
tehniliste eraldiste riski mahu
mõõdik Vres

Iga segmendiga seotud tehniliste eraldiste mahumõõdik, mis
võrdub parima hinnanguga segmendi rahuldamata nõuete eral
diste kohta pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest
varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist.

R0100–R0210/
C0080

Kindlustusmaksete ja tehniliste
eraldiste riski mahumõõdik –
geograafiline hajutatus

Geograafilise hajutatuse tegur, mida võetakse arvesse iga
segmendi mahumõõdiku puhul.

Kindlustusmaksete ja tehniliste
eraldiste riski mahumõõdik V

Iga segmendiga seotud kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja
tehniliste eraldiste riski mahumõõdik.

R0100–R0210/
C0090

Kui geograafilise hajutatuse tegurit ei arvutata, märgitakse selle
väärtuseks vaikimisi 1.

Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris segmendi
kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riskiga
seotud kapitalinõue, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.
R0220/C0090

Kindlustusmaksete ja tehniliste
eraldiste riski kogumahumõõdik

Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski kogumahumõõdik
võrdub kõikide segmentidega seotud kindlustusmaksete ja tehni
liste eraldiste riski mahumõõdikute summaga.

R0230/C0020

Kombineeritud standardhälve

See on kõikide segmentidega seotud kindlustusmaksete ja tehni
liste eraldiste riski kombineeritud standardhälve.
►M1

R0300/C0100

Kahjukindlustuse kindlustusmak
sete ja tehniliste eraldiste riskiga
seotud solventsuskapitalinõude
kogusumma

__________ ◄

See on kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste
riski alammooduliga seotud kapitalinõude kogusumma.

Kahjukindlustuslepingute katkemise risk
R0400/C0110

R0400/C0120

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – varad – kahju
kindlustuse kindlustusrisk – kind
lustuslepingute katkemise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kahju
kindlustuslepingute katkemise riski suhtes, enne asjaomast
muutust.

Algne absoluutsumma enne asja
omast muutust – kohustised –
kahjukindlustuse kindlustusrisk –
kindlustuslepingute katkemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud
kahjukindlustuslepingute katkemise riski suhtes, enne asjaomast
muutust.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.
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R0400/C0140

R0400/C0150

JUHISED

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – varad – kahjukindlus
tuse kindlustusrisk – kindlustusle
pingute katkemise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kahju
kindlustuslepingute katkemise riski suhtes, pärast asjaomast
muutust.

Absoluutsumma pärast asjaomast
muutust – kohustised – kahju
kindlustuse kindlustusrisk – kind
lustuslepingute katkemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud
kahjukindlustuslepingute katkemise riski suhtes, pärast asjaomast
muutust.

Solventsuskapitalinõue – kahju
kindlustuse kindlustusrisk – kind
lustuslepingute katkemise risk

See on kahjukindlustuslepingute katkemise riskiga seotud
kapitalinõue.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

Kahjukindlustuse katastroofirisk

R0500/C0160

Kahjukindlustuse katastroofiriskiga
seotud solventsuskapitalinõue

See on kahjukindlustuse katastroofiriskiga seotud kapitalinõude
kogusumma.

Kahjukindlustuse kindlustusrisk kokku

R0600/C0160

Riskide hajutamine kahjukindlus
tuse kindlustusriski mooduli puhul

See on kahjukindlustuse kindlustusriski mooduli riskide hajuta
mise mõju, mis tuleneb kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste
riski, katastroofiriski ja kindlustuslepingute katkemise riski kapi
talinõude summade liitmisest.
Kui riskide hajutamine vähendab kapitalinõuet, esitatakse see
negatiivse väärtusena.

R0700/C0160

Kahjukindlustuse kindlustusriskiga
seotud kapitalinõude kogusumma

See on kahjukindlustuse kindlustusriski mooduliga seotud
solventsuskapitalinõude kogusumma.

S.26.06 – Solventsuskapitalinõue – operatsioonirisk
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse iga-aastast teabe esitamist üksikute üksuste, eraldatud
vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja kindlustus- või
edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.
Vorm SR.26.06.01 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega
kohandamise portfelli ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa
kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell
või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. See vorm tuleb esitada
oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide
kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.
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Z0010

Artikkel 112

JUHISED

Märkige, kas näitajate esitamine on nähtud ette artikli 112
lõikega 7, et esitada hinnanguline solventsuskapitalinõue vasta
valt standardvalemile. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu
2 – esitatakse tavalises korras

Z0020

Eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise portfell /
kindlustus- või edasikindlustu
sandja ülejäänud osa

Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite
kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustus- või
edasikindlustusandja ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest
loetelust:
1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise port
fell
2 – kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

Z0030

Eraldatud vahendite kogumi /
portfelli number

Kui Z0020 = 1, siis märkige eraldatud vahendite kogumi või
kattuvusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab
kindlustus- või edasikindlustusandja ning see peab olema järje
pidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud eraldatud
vahendite kogumi / portfelli numbriga.
►M2

__________ ◄

R0100/C0020

Elukindlustuslepingutest tulenevate
kohustustega seotud tehniliste
eraldiste brutosumma (ilma
riskimarginaalita)

Need on elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud
tehnilised eraldised ►M2 , välja arvatud investeerimisfondi toot
lusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest sisse
nõutavad summad ◄. Nimetatud tehnilised eraldised ei hõlma
riskimarginaali ja nendest ei arvata maha edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

R0110/C0020

Investeerimisfondi tootlusega
seotud investeerimisriskiga
elukindlustuslepingutest tulenevate
kohustustega seotud tehniliste
eraldiste brutosumma (ilma
riskimarginaalita)

Need on sellistest elukindlustuslepingutest tulenevate kohustus
tega seotud tehnilised eraldised, mille puhul investeerimisriski
kannab kindlustusvõtja. Nimetatud tehnilised eraldised ei
hõlma riskimarginaali ja nendest ei arvata maha edasikindlustus
lepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

R0120/C0020

Kahjukindlustuslepingutest tulene
vate kohustustega seotud tehniliste
eraldiste brutosumma (ilma
riskimarginaalita)

Need on kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega
seotud tehnilised eraldised. Nimetatud tehnilised eraldised ei
hõlma riskimarginaali ja nendest ei arvata maha edasikindlustus
lepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

R0130/C0020

Tehnilistel eraldistel põhinev
operatsiooniriski kapitalinõue

See on tehnilistel eraldistel põhinev operatsiooniriski kapitalinõue.

R0200/C0020

Elukindlustuslepingutest tulenevate
kohustustega seoses teenitud kind
lustusmaksete brutosumma
(viimase 12 kuu jooksul)

Kindlustusmaksed, mis on teenitud viimase 12 kuu jooksul
seoses elukindlustuslepingutest ►M2 välja arvatud investeeri
misfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustusle
pingutest ◄ tulenevate kohustustega ja millest ei ole arvatud
maha edasikindlustusandjatele üle antud kindlustusmakseid.

R0210/C0020

Investeerimisfondi tootlusega
seotud investeerimisriskiga
elukindlustuslepingutest tulenevate
kohustustega seoses teenitud kind
lustusmaksete brutosumma
(viimase 12 kuu jooksul)

Kindlustusmaksed, mis on teenitud viimase 12 kuu jooksul
seoses sellistest elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega,
mille puhul investeerimisriski kannab kindlustusvõtja, ja millest
ei ole arvatud maha edasikindlustusandjatele üle antud
kindlustusmakseid.
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R0220/C0020

Kahjukindlustuslepingutest tulene
vate kohustustega seoses teenitud
kindlustusmaksete brutosumma
(viimase 12 kuu jooksul)

Kindlustusmaksed, mis on teenitud viimase 12 kuu jooksul
seoses kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega ja
millest ei ole arvatud maha edasikindlustusandjatele üle antud
kindlustusmakseid.

R0230/C0020

Elukindlustuslepingutest tulenevate
kohustustega seoses teenitud kind
lustusmaksete brutosumma (viima
sele 12 kuule eelnenud 12 kuu
jooksul)

Kindlustusmaksed, mis on teenitud viimasele 12 kuule eelnenud
12 kuu jooksul seoses elukindlustuslepingutest ►M2 välja
arvatud investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga
elukindlustuslepingutest ◄ tulenevate kohustustega ja millest
ei ole arvatud maha edasikindlustusandjatele üle antud
kindlustusmakseid.

R0240/C0020

Investeerimisfondi tootlusega
seotud investeerimisriskiga
elukindlustuslepingutest tulenevate
kohustustega seoses teenitud kind
lustusmaksete brutosumma (viima
sele 12 kuule eelnenud 12 kuu
jooksul)

Kindlustusmaksed, mis on teenitud viimasele 12 kuule eelnenud
12 kuu jooksul seoses sellistest elukindlustuslepingutest tulene
vate kohustustega, mille puhul investeerimisriski kannab kind
lustusvõtja, ja millest ei ole arvatud maha edasikindlustusandja
tele üle antud kindlustusmakseid.

R0250/C0020

Kahjukindlustuslepingutest tulene
vate kohustustega seoses teenitud
kindlustusmaksete brutosumma
(viimasele 12 kuule eelnenud 12
kuu jooksul)

Kindlustusmaksed, mis on teenitud viimasele 12 kuule eelnenud
12 kuu jooksul seoses kahjukindlustuslepingutest tulenevate
kohustustega ja millest ei ole arvatud maha edasikindlustusand
jatele üle antud kindlustusmakseid.

R0260/C0020

Teenitud kindlustusmaksetel
põhinev operatsiooniriski
kapitalinõue

See on teenitud kindlustusmaksetel põhinev operatsiooniriski
kapitalinõue.

R0300/C0020

Operatsiooniriski kapitalinõue
enne kohandamist ülemmääraga

See on operatsiooniriski kapitalinõue enne ülemmäära kehtesta
misest tulenevat kohandust.

R0310/C0020

Põhisolventsuskapitalinõudel
põhinev ülemmäär

See põhineb põhisolventsuskapitalinõude suhtes kehtestatud
protsentuaalsel ülemmääral.

R0320/C0020

Operatsiooniriski kapitalinõue
pärast kohandamist ülemmääraga

See on operatsiooniriski kapitalinõue pärast ülemmäära kehtesta
misest tulenevat kohandust.

R0330/C0020

Investeerimisfondi tootlusega
seotud investeerimisriskiga
elukindlustuslepingutest tulenevad
kulud (viimase 12 kuu jooksul)

See on kulude summa, mis on tekkinud viimase 12 kuu jooksul
seoses selliste elukindlustuslepingutega, mille puhul investeeri
misriski kannab kindlustusvõtja.

R0340/C0020

Operatsiooniriskiga seotud kapita
linõude kogusumma

See on operatsiooniriskiga seotud kapitalinõude kogusumma.

S.26.07 – Solventsuskapitalinõue – lihtsustused
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe iga-aastast esitamist üksikute üksuste, eraldatud
vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja kindlustus- või
edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.
Vorm SR.26.07.01 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega
kohandamise portfelli ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa
kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell
või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. Käesolev vorm tuleb esitada
oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide
kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.
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Z0010

Artikkel 112

JUHISED

Märkige, kas esitatud näitajate puhul on tegu artikli 112 lõike 7
kohaselt esitatava solventsuskapitalinõude eelkalkulatsiooniga,
mis on arvutatud standardvalemit kasutades. Valige üks järgmi
sest loetelust:
1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu
2 – esitatakse korrapäraselt

Z0020

Eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise portfell /
kindlustus- või edasikindlustu
sandja ülejäänud osa

Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite
kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustus- või
edasikindlustusandja ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest
loetelust:
1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise port
fell
2 – kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

Z0030

Fondi/portfelli number

Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega
kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab kindlustus- või
edasikindlustusandja ning see peab olema järjepidev ja langema
kokku muudel vormidel esitatud vahendite kogumi / portfelli
numbriga.
►M2

Z0040

Intressiriski valuuta (kaptiivkind
lustusandjad ja
kaptiivedasikindlustusandjad)

__________ ◄

Märkige emissiooni valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus. Iga
valuuta tuleb esitada eraldi real

Tururisk (sh kaptiivkindlustusandjad ja kaptiivedasikindlustusandjad)
R0010/C0010
–C0070

Hinnavaherisk (võlakirjad ja
laenud) – turuväärtus – krediidi
kvaliteedi astmete kaupa

Selliste varade turuväärtus, mille suhtes kohaldatakse võlakirjade
ja laenude hinnavaheriski kapitalinõuet, kõikide krediidikvali
teedi astmete kaupa, kui nende varade jaoks on kättesaadav
krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvali
teedi hinnang

R0010/C0080

Hinnavaherisk (võlakirjad ja
laenud) – turuväärtus – krediidi
kvaliteedi hinnang ei ole
kättesaadav

Selliste varade turuväärtus, mille suhtes kohaldatakse võlakirjade
ja laenude hinnavaheriski kapitalinõuet ja mille kohta ei ole
krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvali
teedi hinnang kättesaadav

R0020/C0010
–C0070

Hinnavaherisk (võlakirjad ja
laenud) – modifitseeritud kestus –
krediidikvaliteedi astmete kaupa

Selliste varade modifitseeritud kestus aastates, mille suhtes
kohaldatakse võlakirjade ja laenude hinnavaheriski kapitalinõuet,
kõikide krediidikvaliteedi astmete kaupa, kui nende varade jaoks
on kättesaadav krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud
krediidikvaliteedi hinnang

R0020/C0080

Hinnavaherisk (võlakirjad ja
laenud) – modifitseeritud kestus –
krediidikvaliteedi hinnang ei ole
kättesaadav

Selliste varade modifitseeritud kestus aastates, mille suhtes
kohaldatakse võlakirjade ja laenude hinnavaheriski kapitalinõuet
ja mille kohta ei ole krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse
antud krediidikvaliteedi hinnang kättesaadav

R0030/C0090

Hinnavaherisk (võlakirjad ja
laenud) – investeerimisriskiga
elukindlustuslepingute tehniliste
eraldamiste suurenemine

Tehniliste eraldiste suurenemine, millest on maha arvatud riski
marginaal selliste lepingute puhul, kus kindlustusvõtjad
kannavad valikuõiguste ja tagatistega investeerimisriski, mis
tekiks nende varade väärtuse kohesest vähenemisest, mille suhtes
kohaldatakse võlakirjade hinnavaheriski kapitalinõuet, lihtsus
tatud arvutuse kohaselt
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Intressirisk (kaptiivkindlustusandjad ja kaptiivedasikindlustusandjad)
R0040/C0100

Intressirisk (kaptiivkindlustu
sandjad ja kaptiivedasikindlustu
sandjad) – kapitalinõue – intressi
määra suurenemine – valuutade
kaupa

Kaptiivkindlustusandja või kaptiivedasikindlustusandja intressi
määrade intressikõveral suurenemise riski kapitalinõue, mis on
saadud lihtsustatud arvutuse kohaselt ja esitatud valuutade
kaupa.

R0040/C0110

Intressirisk (kaptiivkindlustu
sandjad ja kaptiivedasikindlustu
sandjad) – kapitalinõue – intressi
määra vähenemine – valuutade
kaupa

Kaptiivkindlustusandja või kaptiivedasikindlustusandja intressi
määrade intressikõveral vähenemise riski kapitalinõue, mis on
saadud lihtsustatud arvutuse kohaselt ja esitatud valuutade
kaupa.

Elukindlustuse kindlustusrisk
R0100/C0120

Suremusrisk – riskikapital

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 91 määratletud kogu
positiivne riskikapital suremusriskiga seotud kohustuste puhul

R0100/C0160

Suremusrisk – keskmine suremus
määr t+1

Keskmine suremusmäär järgmise 12 kuu (t+1) jooksul, kaalutuna
positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute kindlustussummaga

R0100/C0180

Suremusrisk – modifitseeritud
kestus

Selliste surma korral tehtavate maksete modifitseeritud kestus
aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus positiivse riskikapi
taliga kindlustuslepingute kohta

R0110/C0150

Üleelamisrisk – parim hinnang

Parim hinnang üleelamisriskiga seotud kohustuste kohta

R0110/C0160

Üleelamisrisk – keskmine sure
musmäär t+1

Keskmine suremusmäär järgmise 12 kuu (t+1) jooksul, kaalutuna
selliste kindlustuslepingute kindlustussummaga, mille puhul
kaasneb suremusmäärade langusega tehniliste eraldiste
suurenemine

R0110/C0180

Üleelamisrisk – modifitseeritud
kestus

Selliste soodustatud isikutele tehtavate maksete modifitseeritud
kestus aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus kindlustusle
pingute kohta, mille puhul kaasneb suremusmäärade langusega
tehniliste eraldiste suurenemine

R0120/C0120

Töövõimetuse-haigestumuse risk –
riskikapital

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 93 määratletud kogu
positiivne riskikapital töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud
kohustuste puhul

R0120/C0130

Töövõimetuse-haigestumuse risk –
riskikapital t+1

Lahtris R0120/C0120 esitatud kapitalirisk pärast 12 kuu (t+1)
möödumist

R0120/C0150

Töövõimetuse-haigestumuse risk –
parim hinnang

Parim hinnang töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud kohus
tuste kohta

R0120/C0160

Töövõimetuse-haigestumuse risk –
keskmine töövõimetuse-haigestu
muse määr t+1

Keskmine töövõimetuse-haigestumuse määr järgmise 12 kuu
(t+1) jooksul, kaalutuna positiivse riskikapitaliga kindlustuslepin
gute kindlustussummaga

R0120/C0170

Töövõimetuse-haigestumuse risk –
keskmine töövõimetuse-haigestu
muse määr t+2

Keskmine töövõimetuse-haigestumuse määr järgmisele 12 kuule
järgneva 12 kuu (t+2) jooksul, kaalutuna positiivse riskikapita
liga kindlustuslepingute kindlustussummaga
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R0120/C0180

Töövõimetuse-haigestumuse risk –
modifitseeritud kestus

Selliste töövõimetuse-haigestumuse korral tehtavate maksete
modifitseeritud kestus aastates, mis kajastuvad parimas
hinnangus positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute kohta

R0120/C0200

Töövõimetuse-haigestumuse risk –
lepingute lõpetamise määr

Positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute eeldatav lõpetamise
määr järgmise 12 kuu jooksul

R0130/C0140

Kindlustuslepingute katkemise risk
(suurenemine) – lepingute ülesüt
lemise tulem

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 95 määratletud posi
tiivsete lepingu ülesütlemise tulemite summa

R0100/C0160

Kindlustuslepingute katkemise risk
(suurenemine) – lepingute kesk
mine katkemise määr t+1

Positiivse ülesütlemise tulemiga lepingute keskmine katkemise
määr

R0130/C0190

Kindlustuslepingute katkemise risk
(suurenemine) – lepingute
ammendumise keskmine
ajavahemik

Selline keskmine ajavahemik aastates, mille jooksul positiivse
ülesütlemise tulemiga lepingud ammenduvad

R0140/C0140

Kindlustuslepingute katkemise risk Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 95 määratletud nega
(vähenemine) – lepingute ülesütle tiivsete lepingu ülesütlemise tulemite summa
mise tulem

R0140/C0160

Kindlustuslepingute katkemise risk
(vähenemine) – lepingute kesk
mine katkemise määr t+1

Negatiivse ülesütlemise tulemiga lepingute keskmine katkemise
määr

R0140/C0190

Kindlustuslepingute katkemise risk
(vähenemine) – lepingute ammen
dumise keskmine ajavahemik

Selline keskmine ajavahemik aastates, mille jooksul negatiivse
ülesütlemise tulemiga lepingud ammenduvad

R0150/C0180

Elukindlustuskulude risk – modi
fitseeritud kestus

Selliste rahavoogude modifitseeritud kestus aastates, mis kajas
tuvad parimas hinnangus elukindlustuslepingutest ja elukindlus
tuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste kohta

R0150/C0210

Elukindlustuskulude risk –
väljamaksed

Väljamaksed viimase 12 kuu jooksul seoses elukindlustuse ja
elukindlustuse edasikindlustusega tekkinud kulude eest

R0150/C0220

Elukindlustuskulude risk – kesk
mine inflatsioonimäär

Kaalutud keskmine inflatsioonimäär, mida on möödunud aastal
kasutatud elukindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi kajastava
parima hinnangu arvutuses ja mida on kaalutud nende kulude
nüüdisväärtuse alusel, mida on kasutatud praegu sellistest lepin
gutest tulenevate kohustuste teenindamist kajastava parima
hinnangu arvutuses.

R0160/C0120

Elukindlustuse katastroofirisk –
riskikapital

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 96 määratletud kogu
positiivne riskikapital

Tervisekindlustusrisk
R0200/C0120

Tervisekindlustuse suremusrisk –
riskikapital

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 97 määratletud kogu
positiivne riskikapital tervisekindlustuse suremusriskiga seotud
kohustuste puhul

R0200/C0160

Tervisekindlustuse suremusrisk –
keskmine suremusmäär t+1

Keskmine suremusmäär järgmise 12 kuu (t+1) jooksul, kaalutuna
positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute kindlustussummaga
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R0200/C0180

Tervisekindlustuse suremusrisk –
modifitseeritud kestus

Selliste surma korral tehtavate maksete modifitseeritud kestus
aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus positiivse riskikapi
taliga kindlustuslepingute kohta

R0210/C0150

Tervisekindlustuse üleelamisrisk –
parim hinnang

Parim hinnang tervisekindlustuse üleelamisriskiga seotud kohus
tuste kohta

R0210/C0160

Tervisekindlustuse üleelamisrisk –
keskmine suremusmäär t+1

Keskmine suremusmäär järgmise 12 kuu (t+1) jooksul, kaalutuna
selliste kindlustuslepingute kindlustussummaga, mille puhul
kaasneb suremusmäärade langusega tehniliste eraldiste
suurenemine

R0210/C0180

Tervisekindlustuse üleelamisrisk –
modifitseeritud kestus

Selliste soodustatud isikutele tehtavate maksete modifitseeritud
kestus aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus kindlustusle
pingute kohta, mille puhul kaasneb suremusmäärade langusega
tehniliste eraldiste suurenemine

R0220/C0180

Tervisekindlustuse töövõimetusehaigestumuse risk (ravikulud) –
modifitseeritud kestus

Selliste rahavoogude modifitseeritud kestus aastates, mis kajas
tuvad parimas hinnangus ravikulukindlustuslepingutest ja raviku
lukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste
kohta

R0220/C0210

Tervisekindlustuse töövõimetusehaigestumuse risk (ravikulud) –
ravikulude hüvitised

Väljamaksed viimase 12 kuu jooksul seoses ravikulukindlustuse
ja ravikulukindlustuse edasikindlustusega tekkinud kulude eest

R0220/C0220

Tervisekindlustuse töövõimetusehaigestumuse risk (ravikulud) –
keskmine inflatsioonimäär

Ravikulude hüvitiste kaalutud keskmine inflatsioonimäär, mida
on möödunud aastal kasutatud ravikindlustuslepingutest tulene
vaid kohustusi kajastava parima hinnangu arvutuses ja mida on
kaalutud nende ravikulude hüvitiste nüüdisväärtuse alusel, mida
on kasutatud praegu sellistest lepingutest tulenevaid kohustusi
kajastava parima hinnangu arvutuses.

R0230/C0120

Tervisekindlustuse töövõimetusehaigestumuse risk (sissetuleku
kaotus) – riskikapital

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 100 määratletud
kogu positiivne riskikapital töövõimetusest-haigestumusest
tingitud sissetuleku kaotuse riskiga seotud kohustuste puhul

R0230/C0130

Tervisekindlustuse töövõimetusehaigestumuse risk (sissetuleku
kaotus) – riskikapital t+1

Lahtris R0230/C0120 esitatud kapitalirisk pärast 12 kuu
möödumist

R0230/C0150

Tervisekindlustuse töövõimetusehaigestumuse risk (sissetuleku
kaotus) – parim hinnang

Parim hinnang töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud kohus
tuste kohta

R0230/C0160

Tervisekindlustuse töövõimetusehaigestumuse risk (sissetuleku
kaotus) – keskmine töövõimetusehaigestumuse määr t+1

Keskmine töövõimetuse-haigestumuse määr järgmise 12 kuu
(t+1) jooksul, kaalutuna positiivse riskikapitaliga kindlustuslepin
gute kindlustussummaga

R0230/C0170

Tervisekindlustuse töövõimetusehaigestumuse risk (sissetuleku
kaotus) – keskmine töövõimetusehaigestumuse määr t+2

Keskmine töövõimetuse-haigestumuse määr järgmisele 12 kuule
järgneva 12 kuu (t+2) jooksul, kaalutuna positiivse riskikapita
liga kindlustuslepingute kindlustussummaga

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 810
▼B
KIRJE

JUHISED

R0230/C0180

Tervisekindlustuse töövõimetusehaigestumuse risk (sissetuleku
kaotus) – modifitseeritud kestus

Selliste töövõimetuse-haigestumuse korral tehtavate maksete
modifitseeritud kestus aastates, mis kajastuvad parimas
hinnangus positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute kohta

R0230/C0200

Tervisekindlustuse töövõimetusehaigestumuse risk (sissetuleku
kaotus) – lepingute lõpetamise
määr

Positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute eeldatav lõpetamise
määr järgmise 12 kuu jooksul

R0240/C0140

SLT tervisekindlustuslepingute
katkemise risk (suurenemine) –
lepingute ülesütlemise tulem

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 102 määratletud
positiivsete lepingu ülesütlemise tulemite summa

R0240/C0160

SLT tervisekindlustuslepingute
katkemise risk (suurenemine) –
keskmine lepingute katkemise
määr t+1

Positiivse ülesütlemise tulemiga lepingute keskmine katkemise
määr

R0240/C0190

SLT tervisekindlustuslepingute
katkemise risk (suurenemine) –
lepingute ammendumise keskmine
ajavahemik

Selline keskmine ajavahemik aastates, mille jooksul positiivse
ülesütlemise tulemiga lepingud ammenduvad

R0250/C0140

SLT tervisekindlustuslepingute
katkemise risk (vähenemine) –
lepingute ülesütlemise tulem

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 102 määratletud
negatiivsete lepingu ülesütlemise tulemite summa

R0250/C0160

SLT tervisekindlustuslepingute
katkemise risk (vähenemine) –
keskmine lepingute katkemise
määr t+1

Negatiivse ülesütlemise tulemiga lepingute keskmine katkemise
määr

R0250/C0190

SLT tervisekindlustuslepingute
katkemise risk (vähenemine) –
lepingute ammendumise keskmine
ajavahemik

Selline keskmine ajavahemik aastates, mille jooksul negatiivse
ülesütlemise tulemiga lepingud ammenduvad

R0260/C0180

Tervisekindlustuskulude risk –
modifitseeritud kestus

Selliste rahavoogude modifitseeritud kestus aastates, mis kajas
tuvad parimas hinnangus tervisekindlustuslepingutest ja tervise
kindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste
kohta

R0260/C0210

Tervisekindlustuskulude risk –
väljamaksed

Väljamaksed viimase 12 kuu jooksul seoses tervisekindlustuse ja
tervisekindlustuse edasikindlustusega tekkinud kulude eest

R0260/C0220

Tervisekindlustuskulude risk –
keskmine inflatsioonimäär

Kaalutud keskmine inflatsioonimäär, mida kasutatud tervisekind
lustuslepingutest tulenevaid kohustusi kajastava parima hinnangu
arvutuses ja mida on kaalutud nende kulude nüüdisväärtusega,
mida on kasutatud praegu sellistest lepingutest tulenevate kohus
tuste teenindamist kajastava parima hinnangu arvutuses.

S.27.01 – Solventsuskapitalinõue – kahju- ja tervisekindlustuse katastroofi
risk
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe iga-aastast esitamist üksikute üksuste, eraldatud
vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja kindlustus- või
edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta.
Vorm SR.27.01 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohan
damise portfelli ja kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa kohta. Kui
eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi,
tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. Käesolev vorm tuleb esitada oluliste eral
datud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kõikide allfon
dide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.
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Vormi ülesanne on selgitada, kuidas on katastroofiriski mooduli puhul arvutatud
solventsuskapitalinõue ja millised põhitegurid seda mõjutavad.
Iga katastroofiriski liigi puhul tuleb kindlaks määrata kindlustus- või edasikind
lustusandja asjaomastest edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogu
mitest tuleneva riskimaandamise mõju. Selle arvutamiseks kasutatakse prognoosi,
mis peab põhinema järgmise aruandeaasta edasikindlustusprogrammil, mis on
esitatud edasikindlustust käsitlevates vormides järgmise aruandeaasta fakultatiivse
kindlustuskaitse (S.30.01 ja S.30.02) ja lõppeva edasikindlustusprogrammi
(S.30.03 ja S.30.04) kohta.
Riskimaandamise tulemusena sissenõutavate summade hindamisel tuleb
kindlustus- või edasikindlustusandjal lähtuda direktiivist 2009/138/EÜ, delegee
ritud määrusest (EL) 2015/35 ja asjaomastest tehnilistest standarditest.
Kindlustus- või edasikindlustusandja peab täitma katastroofiriski käsitleva
aruandlusvormi ainult nii detailselt, kui seda on vaja arvutuse tegemiseks.
Nagu sätestatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 105 lõike 2 punktis b ja lõike 4
punktis c, käsitatakse katastroofiriski kahjukindlustuse kindlustusriski ja tervise
kindlustusriski moodulite puhul kahjumi teenimise riskina või riskina, et kind
lustusandja kohustiste väärtus muutub ebasoodsalt tulenevalt hinnastamise või
tehniliste eraldiste hindamise eelduste olulisest ebakindlusest, mis on seotud
äärmuslike või erakordsete sündmustega.
Kapitalinõue esitatakse nii ilma kindlustus- või edasikindlustusandja asjaomastest
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaan
damise mõjuta kui ka koos sellega. Kui kapitalinõue on esitatud koos riskimaan
damise mõjuga, siis ei arvata sellest maha tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestavat kohandust. Riskimaandamise mõju esitatakse vaikimisi posi
tiivse väärtusena, et selle saaks maha arvata.
Kui riskide hajutamise mõju vähendab kapitalinõuet, esitatakse see vaikimisi
negatiivse väärtusena.

KIRJE

▼M1

JUHISED

__________

▼B
Z0020

Eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise portfell /
kindlustus- või edasikindlustu
sandja ülejäänud osa

Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite
kogumi, kattuvusega kohandamise portfelli või kindlustus- või
edasikindlustusandja ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest
loetelust:
1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise port
fell
2 – kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa

Z0030

Fondi/portfelli number

Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega
kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab kindlustus- või
edasikindlustusandja ning see peab olema järjepidev ja langema
kokku muudel vormidel esitatud vahendite kogumi / portfelli
numbriga.
►M2

__________ ◄

Kahjukindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte

C0010/R0010

Solventsuskapitalinõue enne riski
maandamist –
looduskatastroofirisk

See on kogu looduskatastroofirisk, mis tuleneb kõikidest loodus
katastroofiriski liikidest ja milles on võetud arvesse lahtris
C0010/R0070 esitatud looduskatastroofi liikide vahelise riskide
hajutamise mõju, enne riskimaandamist
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C0010/
R0020–R0060

Solventsuskapitalinõue enne riski
maandamist – looduskatastroofi
risk liikide kaupa

See on iga looduskatastroofiriski liigiga seotud kapitalinõude
kogusumma, milles on võetud arvesse piirkondade- ja tsoonide
vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

C0010/R0070

Solventsuskapitalinõue enne riski
maandamist – looduskatastroofi
liikide vaheline riskide hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri looduskatastroofiriski
liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, enne
riskimaandamist.

C0020/R0010

Riskimaandamise kogumõju –
looduskatastroofirisk

See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb kõikide loodus
katastroofi liikide puhul kindlustus- või edasikindlustusandja
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest ja
milles on võetud arvesse lahtris C0020/R0070 esitatud loodus
katastroofi liikide vahelise riskide hajutamise mõju.

C0020/
R0020–R0060

Riskimaandamise kogumõju –
looduskatastroofirisk liikide kaupa

See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb iga looduska
tastroofi liigi puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasi
kindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

C0020/R0070

Riskimaandamise kogumõju –
looduskatastroofi liikide vaheline
riskide hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri looduskatastroofi
liikide puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlus
tuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riski
maandamise mõju liitmisest.

C0030/R0010

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist –
looduskatastroofirisk

See on kogu looduskatastroofirisk, mis tuleneb kõikidest loodus
katastroofiriski liikidest ja milles on võetud arvesse lahtris
C0030/R0070 esitatud looduskatastroofi liikide vahelise riskide
hajutamise mõju, pärast riskimaandamist

C0030/
R0020–R0060

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist – looduskatas
troofirisk liikide kaupa

See on iga looduskatastroofiriski liigiga seotud kapitalinõude
kogusumma, milles on võetud arvesse piirkondade- ja tsoonide
vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.
Summa kajastab iga looduskatastroofiriski liigiga seotud kapita
linõuet pärast riskimaandamist.

C0030/R0070

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist – looduskatas
troofi liikide vaheline riskide
hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri looduskatastroofiriski
liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, pärast
riskimaandamist.

C0010/R0080

Solventsuskapitalinõue enne riski
maandamist – varakindlustuse
mitteproportsionaalse edasikind
lustuse katastroofirisk

See on kogu katastroofirisk, mis tuleneb varakindlustuse mitte
proportsionaalsest edasikindlustusest, enne riskimaandamist.

C0020/R0080

Riskimaandamise kogumõju –
varakindlustuse mitteproportsio
naalse edasikindlustuse
katastroofirisk

See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb varakindlustuse
mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul kindlustus- või
edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelis
test varakogumitest.
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C0030/R0080

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist – varakindlustuse
mitteproportsionaalse edasikind
lustuse katastroofirisk

See on kogu katastroofirisk, mis tuleneb varakindlustuse mitte
proportsionaalsest edasikindlustusest, pärast riskimaandamist.

C0010/R0090

Solventsuskapitalinõue enne riski See on kogu inimtekkelise katastroofi risk, mis tuleneb kõikidest
maandamist – inimtekkelise katas inimtekkelise katastroofi riski liikidest ja milles on võetud
troofi risk
arvesse lahtris C0010/R0160 esitatud inimtekkelise katastroofi
liikide vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

C0010/
R0100–R0150

Solventsuskapitalinõue enne riski See on iga inimtekkelise katastroofi riski liigiga seotud kapitali
maandamist – inimtekkelise katas nõude kogusumma, milles on võetud arvesse inimtekkelise
katastroofi liikide vahelise riskide hajutamise mõju, enne
troofi risk liikide kaupa
riskimaandamist.

C0010/R0160

Solventsuskapitalinõue enne riski Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri inimtekkelise katas
maandamist – inimtekkelise katas troofi riski liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmi
troofi liikide vaheline riskide
sest, enne riskimaandamist.
hajutamine

C0020/R0090

Riskimaandamise kogumõju –
inimtekkelise katastroofi risk

See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb kõikide inim
tekkelise katastroofi liikide puhul kindlustus- või edasikindlustu
sandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogu
mitest ja milles on võetud arvesse lahtris C0020/R0160 esitatud
inimtekkelise katastroofi liikide vahelise riskide hajutamise
mõju.

C0020/
R0100–R0150

Riskimaandamise kogumõju –
inimtekkelise katastroofi risk
liikide kaupa

See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb iga inimtekke
lise katastroofi liigi puhul kindlustus- või edasikindlustusandja
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

C0020/R0160

Riskimaandamise kogumõju –
inimtekkelise katastroofi liikide
vaheline riskide hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri inimtekkelise katas
troofi liikide puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasi
kindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva
riskimaandamise mõju liitmisest.

C0030/R0090

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist – inimtekkelise
katastroofi risk

See on kogu inimtekkelise katastroofi risk, mis tuleneb kõikidest
inimtekkelise katastroofi riski liikidest ja milles on võetud
arvesse lahtris C0030/R0160 esitatud inimtekkelise katastroofi
liikide vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

C0030/
R0100–R0150

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist – inimtekkelise
katastroofi risk liikide kaupa

See on iga inimtekkelise katastroofi riski liigiga seotud kapitali
nõude kogusumma, milles on võetud arvesse inimtekkelise
katastroofi liikide vahelise riskide hajutamise mõju, pärast
riskimaandamist.

C0030/R0160

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist – inimtekkelise
katastroofi liikide vaheline riskide
hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri inimtekkelise katas
troofi riski liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmi
sest, pärast riskimaandamist.
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C0010/R0170

Solventsuskapitalinõue enne riski
maandamist – kahjukindlustuse
muu katastroofirisk

See on kogu kahjukindlustuse muu katastroofirisk, mis tuleneb
kõikidest kahjukindlustuse muu katastroofiriski liikidest ja milles
on võetud arvesse lahtris C0010/R0180 esitatud kahjukindlustuse
muu katastroofi liikide vahelise riskide hajutamise mõju, enne
riskimaandamist.

C0010/R0180

Solventsuskapitalinõue enne riski
maandamist – kahjukindlustuse
muu katastroofi liikide vaheline
riskide hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri kahjukindlustuse muu
katastroofiriski liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liit
misest, enne riskimaandamist.

C0020/R0170

Riskimaandamise kogumõju –
kahjukindlustuse muu
katastroofirisk

See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb kõikide kahju
kindlustuse muu katastroofi liikide puhul kindlustus- või edasi
kindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest
varakogumitest ja milles on võetud arvesse lahtris C0020/
R0180 esitatud kahjukindlustuse muu katastroofi liikide vahelise
riskide hajutamise mõju.

C0020/R0180

Riskimaandamise kogumõju –
kahjukindlustuse muu katastroofi
liikide vaheline riskide hajutamine

Riskide hajutamise mõju,
katastroofi liikide puhul
edasikindlustuslepingutest
tuleneva riskimaandamise

C0030/R0170

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist – kahjukindlus
tuse muu katastroofirisk

See on kogu kahjukindlustuse muu katastroofirisk, mis tuleneb
kõikidest kahjukindlustuse muu katastroofiriski liikidest ja milles
on võetud arvesse lahtris C0030/R0180 esitatud kahjukindlustuse
muu katastroofi liikide vahelise riskide hajutamise mõju, pärast
riskimaandamist.

C0030/R0180

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist – kahjukindlus
tuse muu katastroofi liikide vahe
line riskide hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri kahjukindlustuse muu
katastroofiriski liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liit
misest, pärast riskimaandamist.

C0010/R0190

Solventsuskapitalinõue enne riski
maandamist – kogu kahjukindlus
tuse katastroofirisk ilma riskide
hajutamiseta

See on kogu kahjukindlustuse katastroofirisk, mis tuleneb kõiki
dest kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulitest (looduska
tastroofirisk, varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlus
tuse katastroofirisk, inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukind
lustuse muu katastroofirisk), kuid milles ei ole võetud arvesse
kõnealuste alammoodulite vahelise riskide hajutamise mõju,
enne riskimaandamist.

C0010/R0200

Solventsuskapitalinõue enne riski
maandamist – kahjukindlustuse
katastroofiriski alammoodulite
vaheline riskide hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri kahjukindlustuse katas
troofiriski alammoodulitega (looduskatastroofirisk, varakindlustuse
mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk, inimtekkelise
katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu katastroofirisk) seotud
kapitalinõude kogusummade liitmisest, enne riskimaandamist.

C0010/R0210

Solventsuskapitalinõue enne riski
maandamist – kogu kahjukindlus
tuse katastroofirisk koos riskide
hajutamisega

See on kogu kahjukindlustuse katastroofirisk, mis tuleneb kõiki
dest kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulitest (looduska
tastroofirisk, varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlus
tuse katastroofirisk, inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukind
lustuse muu katastroofirisk) ja milles on võetud arvesse lahtris
C0010/R0200 esitatud kõnealuste alammoodulite vahelise riskide
hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

C0020/R0190

Riskimaandamise kogumõju –
kogu kahjukindlustuse katastroofi
risk ilma riskide hajutamiseta

See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb kõikide kahju
kindlustuse katastroofiriski alammoodulite (looduskatastroofirisk,
varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroo
firisk, inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu
katastroofirisk) puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasi
kindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, kuid
milles ei ole võetud arvesse kõnealuste alammoodulite vahelise
riskide hajutamise mõju.

mis tuleneb eri kahjukindlustuse muu
kindlustus- või edasikindlustusandja
ja eriotstarbelistest varakogumitest
mõju liitmisest.
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C0020/R0200

Riskimaandamise kogumõju –
kahjukindlustuse katastroofiriski
alammoodulite vaheline riskide
hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri kahjukindlustuse katas
troofiriski alammoodulite (looduskatastroofirisk, varakindlustuse
mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk, inimtekke
lise katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu katastroofirisk)
puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaanda
mise mõju liitmisest.

C0020/R0210

Riskimaandamise kogumõju –
kogu kahjukindlustuse katastroofi
risk koos riskide hajutamisega

See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb kõikide kahju
kindlustuse katastroofiriski alammoodulite (looduskatastroofirisk,
varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroo
firisk, inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu
katastroofirisk) puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasi
kindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest ja milles
on võetud arvesse lahtris C0020/R0200 esitatud kõnealuste alam
moodulite vahelise riskide hajutamise mõju.

C0030/R0190

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist – kogu kahju
kindlustuse katastroofirisk ilma
riskide hajutamiseta

See on kogu kahjukindlustuse katastroofirisk, mis tuleneb kõiki
dest kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulitest (looduska
tastroofirisk, varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlus
tuse katastroofirisk, inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukind
lustuse muu katastroofirisk), kuid milles ei ole võetud arvesse
kõnealuste alammoodulite vahelise riskide hajutamise mõju,
pärast riskimaandamist.

C0030/R0200

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist – kahjukindlus
tuse katastroofiriski alammoodulite
vaheline riskide hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri kahjukindlustuse katas
troofiriski alammoodulitega (looduskatastroofirisk, varakindlustuse
mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk, inimtekkelise
katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu katastroofirisk) seotud
kapitalinõude kogusummade liitmisest, pärast riskimaandamist.

C0030/R0210

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist – kogu kahju
kindlustuse katastroofirisk koos
riskide hajutamisega

See on kogu kahjukindlustuse katastroofirisk, mis tuleneb kõiki
dest kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulitest (looduska
tastroofirisk, varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlus
tuse katastroofirisk, inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukind
lustuse muu katastroofirisk) ja milles on võetud arvesse lahtris
C0030/R0200 esitatud kõnealuste alammoodulite vahelise riskide
hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

Tervisekindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte

C0010/R0300

Solventsuskapitalinõue enne riski
maandamist – tervisekindlustuse
katastroofirisk

See on kogu tervisekindlustuse katastroofirisk, mis tuleneb kõiki
dest tervisekindlustuse katastroofiriski alammoodulitest ja milles on
võetud arvesse lahtris C0010/R0340 esitatud kõnealuste alammoo
dulite vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

C0010/
R0310–R0330

Solventsuskapitalinõue enne riski
maandamist – tervisekindlustuse
katastroofiriski alammoodulid

See on iga tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduliga
seotud kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse riiki
devahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

C0010/R0340

Solventsuskapitalinõue enne riski
maandamist – tervisekindlustuse
katastroofiriski alammoodulite
vaheline riskide hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri tervisekindlustuse
katastroofiriski alammoodulitega seotud kapitalinõude kogusum
made liitmisest, enne riskimaandamist.
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C0020/R0300

Riskimaandamise kogumõju –
tervisekindlustuse katastroofirisk

See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb kõikide tervi
sekindlustuse katastroofiriski alammoodulite puhul kindlustusvõi edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest ja milles on võetud arvesse lahtris
C0020/R0340 esitatud kõnealuste alammoodulite vahelise riskide
hajutamise mõju.

C0020/
R0310–R0330

Riskimaandamise kogumõju –
tervisekindlustuse katastroofiriski
alammoodulid

See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb iga tervisekind
lustuse katastroofiriski alammooduli puhul kindlustus- või edasi
kindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest
varakogumitest.

C0020/R0340

Riskimaandamise kogumõju –
tervisekindlustuse katastroofiriski
alammoodulite vaheline riskide
hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri tervisekindlustuse
katastroofiriski alammoodulite puhul kindlustus- või edasikind
lustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varako
gumitest tuleneva riskimaandamise mõju liitmisest.

C0030/R0300

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist – tervisekindlus
tuse katastroofirisk

See on kogu tervisekindlustuse katastroofirisk, mis tuleneb kõiki
dest tervisekindlustuse katastroofiriski alammoodulitest ja milles on
võetud arvesse lahtris C0030/R0340 esitatud kõnealuste alammoo
dulite vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

C0030/
R0310–R0330

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist – tervisekindlus
tuse katastroofiriski alammoodulid

See on iga tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduliga
seotud kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse riiki
devahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

C0030/R0340

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist – tervisekindlus
tuse katastroofiriski alammoodulite
vaheline riskide hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri tervisekindlustuse
katastroofiriski alammoodulitega seotud kapitalinõude kogusum
made liitmisest, pärast riskimaandamist.

Kahjukindlustuse katastroofirisk

Looduskatastroofirisk – torm

C0040/
R0610–R0780

Hinnang teenitavate brutokindlus
tusmaksete kohta – muude piir
kondade kaupa

Hinnang kindlustusmaksete kohta, mida kindlustus- või edasi
kindlustusandja teenib järgmisel aastal 14 piirkonnas, mis ei
kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka (delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 III lisas sätestatud piirkondades, välja
arvatud V või XIII lisas sätestatud piirkondades) lepingute
puhul mis on seotud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
sätestatud tule- ja muu varakahju kindlustuse äriliini kohustuste
ja sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest
tulenevate kohustustega, mis hõlmavad tormiriski, ning meren
duse, lennunduse ja transpordi kindlustuse äriliini kohustuste ja
sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tule
nevate kohustustega, mis hõlmavad tormi poolt maismaal
asuvale varale tekitatud kahju.
Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul, arvamata maha edasi
kindlustuslepingute kindlustusmakseid.
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C0040/R0790

Hinnang teenitavate brutokindlus
tusmaksete kohta – muud piir
konnad tormiriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

Hinnang selliste kindlustusmaksete kogusumma kohta, mida
kindlustus- või edasikindlustusandja teenib järgmisel aastal 14
piirkonnas, mis ei kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade
hulka, enne riskide hajutamist

C0050/
R0400–R0590

Riskipositsioon – ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kaupa

Kindlustussummade kogusumma 20 ►M1 määratletud ◄ piir
konna kaupa järgmiste delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
sätestatud äriliinide puhul:
— tule- ja muu varakahju kindlustus, mis katab asjaomases
►M1
määratletud ◄ piirkonnas tormiriski, sealhulgas
proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad
kohustused; ning
— merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, mis katab
asjaomases ►M1 määratletud ◄ piirkonnas tormi poolt
maismaal asuvale varale tekitatud kahju, sealhulgas proport
sionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused.

C0050/R0600

Riskipositsioon – ►M1 määrat
letud ◄ piirkonnad tormiriski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna koguriskipositsioon enne
riskide hajutamist.

C0060/
R0400–R0590

Täpsustatud brutokahju –
►M1 määratletud ◄ piirkondade
kaupa

Tormiga seotud täpsustatud brutokahju, milles on võetud arvesse
tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju, 20 ►M1 määrat
letud ◄ piirkonna kaupa.

C0060/R0600

Täpsustatud brutokahju –
►M1 määratletud ◄ piirkonnad
tormiriski puhul kokku enne
riskide hajutamist

20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna täpsustatud brutokahju kogu
summa enne riskide hajutamist.

C0070/
R0400–R0590

Katastroofiriski riskitegur enne
riskimaandamist – ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kaupa

Tormiriski riskitegur, milles on võetud arvesse tsoonidevahelise
riskide hajutamise mõju, 20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna
kaupa.

C0070/R0600

Katastroofiriski riskitegur enne
riskimaandamist – ►M1 määrat
letud ◄ piirkonnad tormiriski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

Täpsustatud kogubrutokahju ja koguriskipositsiooni suhe.

C0080/
R0400–R0590

Stsenaarium A või B –
►M1 määratletud ◄ piirkondade
kaupa

Tormiriski kapitalinõue stsenaariumi A või B järgi, olenevalt
sellest, kumb neist on suurem, 20 ►M1 määratletud ◄ piir
konna kaupa.
Summade võrdlemiseks võetakse arvesse selle riski puhul
kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest
ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise
mõju.
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C0090/
R0400–R0590

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kaupa

Tormiriski kapitalinõue stsenaariumi A või B järgi, olenevalt
sellest, kumb neist on suurem, 20 ►M1 määratletud ◄ piir
konna kaupa, enne riskimaandamist.

C0090/R0600

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – ►M1 määrat
letud ◄ piirkonnad tormiriski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna tormiriski kapitalinõuete
kogusumma, enne riskimaandamist.

C0090/R0790

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – muud piir
konnad tormiriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

Nende piirkondade tormiriski kapitalinõuete kogusumma, mis ei
kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka, enne riskimaan
damist. Tegu on kohese kahju summaga, millest ei ole maha
arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogu
mitest sissenõutavaid summasid.

C0090/R0800

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – kõik piirkonnad
tormiriski puhul kokku enne
riskide hajutamist

Kõikide piirkondade tormiriski kapitalinõuete kogusumma, enne
riskimaandamist.

C0090/R0810

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – piirkondadeva
helise riskide hajutamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii
►M1 määratletud ◄ piirkondade kui ka muude piirkondade)
tormiriskiga seotud kapitalinõuete liitmisest.

C0090/R0820

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – tormiriski puhul
kokku pärast riskide hajutamist

See on tormiriski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud
arvesse lahtris C0090/R0810 esitatud riskide hajutamise mõju,
enne riskimaandamist.

C0100/
R0400–R0590

Riskimaandamise hinnanguline
mõju – ►M1 määratletud ◄
piirkondade kaupa

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski
puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kind
lustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid,
valitud stsenaariumi korral, 20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna
kaupa.

C0100/R0600

Riskimaandamise hinnanguline
mõju – ►M1 määratletud ◄
piirkonnad tormiriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna tormiriski riskimaandamise
hinnanguline kogumõju.

C0100/R0790

Riskimaandamise hinnanguline
mõju – muud piirkonnad tormiriski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski
puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kind
lustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid,
nendes piirkondades kokku, mis ei kuulu ►M1 määratletud ◄
piirkondade hulka.

C0100/R0800

Riskimaandamise hinnanguline
mõju – kõik piirkonnad tormiriski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

Kõikide piirkondade tormiriski riskimaandamise hinnanguline
kogumõju.

C0110/
R0400–R0590

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustus
maksed – ►M1 määratletud ◄
piirkondade kaupa

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad selle riski puhul kindlustus- või edasi
kindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest
varakogumitest, valitud stsenaariumi korral, 20 ►M1 määrat
letud ◄ piirkonna kaupa.
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C0110/R0600

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustus
maksed – ►M1 määratletud ◄
piirkonnad tormiriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustusmaksed kokku.

C0110/R0790

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustus
maksed – muud piirkonnad tormi
riski puhul kokku enne riskide
hajutamist

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad selle riski puhul kindlustus- või edasi
kindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest
varakogumitest, nendes piirkondades kokku, mis ei kuulu
►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka.

C0110/R0800

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustus
maksed – kõik piirkonnad tormi
riski puhul kokku enne riskide
hajutamist

Kõikide piirkondade kindlustuskaitse
hinnangulised kindlustusmaksed kokku.

C0120/
R0400–R0590

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kaupa

Tormiriski kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlustu
sandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogu
mitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist, valitud
stsenaariumi korral, ►M1 määratletud ◄ piirkonna kaupa

C0120/R0600

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – ►M1 määrat
letud ◄ piirkonnad tormiriski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

Kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlustusandja edasi
kindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva
riskimaandamise mõju mahaarvamist 20s ►M1 määratletud ◄
piirkonnas kokku.

C0120/R0790

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – muud piir
konnad tormiriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

Nende piirkondade tormiriski kapitalinõuete kogusumma, mis ei
kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka, pärast riskimaan
damist. Tegu on kohese kahju summaga, millest on maha
arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogu
mitest sissenõutavad summad.

C0120/R0800

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – kõik piirkonnad
tormiriski puhul kokku enne
riskide hajutamist

Kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlustusandja edasi
kindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva
riskimaandamise mõju mahaarvamist kõikides piirkondades
kokku.

C0120/R0810

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – piirkondadeva
helise riskide hajutamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii
►M1 määratletud ◄ piirkondade kui ka muude piirkondade)
tormiriskiga
seotud
kapitalinõuete
liitmisest,
pärast
riskimaandamist.

C0120/R0820

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – tormiriski puhul
kokku pärast riskide hajutamist

See on tormiriski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud
arvesse lahtris C0120/R0810 esitatud riskide hajutamise mõju,
pärast riskimaandamist.

taastamisega

seotud

Looduskatastroofirisk – maavärin
C0130/
R1040–R1210

Hinnang teenitavate brutokindlus
tusmaksete kohta – muude piir
kondade kaupa

Hinnang kindlustusmaksete kohta, mida kindlustus- või edasi
kindlustusandja teenib järgmisel aastal 14 piirkonnas, mis ei
kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka (delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 III lisas sätestatud piirkondades, välja
arvatud V või XIII lisas sätestatud piirkondades) lepingute
puhul, mis katavad järgmiste delegeeritud määruse (EL) 2015/
35 I lisas sätestatud äriliinidega seotud kohustusi:
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— tule- ja muu varakahju kindlustus, mis katab maavärinariski,
sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tule
nevad kohustused; ning
— merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, mis katab
maavärina poolt maismaal asuvale varale tekitatud kahju,
sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tule
nevad kohustused.
Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul, arvamata maha edasi
kindlustuslepingute kindlustusmakseid.
C0130/R1220

Hinnang teenitavate brutokindlus
tusmaksete kohta – muud piir
konnad maavärinariski puhul
kokku enne riskide hajutamist

Hinnang selliste kindlustusmaksete kogusumma kohta, mida
kindlustus- või edasikindlustusandja teenib järgmisel aastal piir
kondades, mis ei kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka.

C0140/
R0830–R1020

Riskipositsioon – ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kaupa

Kindlustussummade kogusumma 20 ►M1 määratletud ◄ piir
konna kaupa järgmiste delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
sätestatud äriliinide puhul:
— tule- ja muu varakahju kindlustus, mis katab asjaomases
►M1 määratletud ◄ piirkonnas maavärinariski, sealhulgas
proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad
kohustused; ning
— merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus,
asjaomases ►M1 määratletud ◄ piirkonnas
poolt maismaal asuvale varale tekitatud kahju,
proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest
kohustused.

mis katab
maavärina
sealhulgas
tulenevad

C0140/R1030

Riskipositsioon – ►M1 määrat
letud ◄ piirkonnad maavärinariski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna koguriskipositsioon.

C0150/
R0830–R1020

Täpsustatud brutokahju –
►M1 määratletud ◄ piirkondade
kaupa

Maavärinaga seotud täpsustatud brutokahju, milles on võetud arvesse
tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju, 20 ►M1 määratletud ◄
piirkonna kaupa.

C0150/R1030

Täpsustatud brutokahju –
►M1 määratletud ◄ piirkonnad
maavärinariski puhul kokku enne
riskide hajutamist

20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna maavärinaga seotud täpsus
tatud brutokahju kogusumma.

C0160/
R0830–R1020

Katastroofiriski riskitegur enne
riskimaandamist – ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kaupa

Maavärinariski riskitegur, mis on arvutatud standardvalemi koha
selt ja milles on võetud arvesse tsoonidevahelise riskide hajuta
mise mõju, 20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna kaupa.

C0160/R1030

Katastroofiriski riskitegur enne
riskimaandamist – ►M1 määrat
letud ◄ piirkonnad maavärinariski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

Täpsustatud kogubrutokahju ja koguriskipositsiooni suhe.

C0170/
R0830–R1020

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kaupa

Maavärinariski kapitalinõue 20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna
kaupa, enne riskimaandamist.
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C0170/R1030

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – ►M1 määrat
letud ◄ piirkonnad maavärinariski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna maavärinariski kapitalinõuete
kogusumma, enne riskimaandamist.

C0170/R1220

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – muud piir
konnad maavärinariski puhul
kokku enne riskide hajutamist

Nende piirkondade maavärinariski kapitalinõuete kogusumma,
mis ei kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka, enne
riskimaandamist. Tegu on kohese kahju summaga, millest ei
ole maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest
varakogumitest sissenõutavaid summasid.

C0170/R1230

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – kõik piirkonnad
maavärinariski puhul kokku enne
riskide hajutamist

Kõikide piirkondade maavärinariski kapitalinõuete kogusumma,
enne riskimaandamist.

C0170/R1240

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – piirkondadeva
helise riskide hajutamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii
►M1 määratletud ◄ piirkondade kui ka muude piirkondade)
maavärinariski liitmisest.

C0170/R1250

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – maavärinariski
puhul kokku pärast riskide
hajutamist

See on maavärinariski kapitalinõude kogusumma, milles on
võetud arvesse lahtris C0170/R1240 esitatud riskide hajutamise
mõju, enne riskimaandamist.

C0180/
R0830–R1020

Riskimaandamise hinnanguline
mõju – ►M1 määratletud ◄
piirkondade kaupa

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski
puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kind
lustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid,
20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna kaupa.

C0180/R1030

Riskimaandamise hinnanguline
mõju – ►M1 määratletud ◄
piirkonnad maavärinariski puhul
kokku enne riskide hajutamist

20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna riskimaandamise hinnangu
line kogumõju.

C0180/R1220

Riskimaandamise hinnanguline
mõju – muud piirkonnad maaväri
nariski puhul kokku enne riskide
hajutamist

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski
puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kind
lustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid,
nendes piirkondades kokku, mis ei kuulu ►M1 määratletud ◄
piirkondade hulka.

C0180/R1230

Riskimaandamise hinnanguline
mõju – kõik piirkonnad maaväri
nariski puhul kokku enne riskide
hajutamist

Kõikide piirkondade riskimaandamise hinnanguline kogumõju.

C0190/
R0830–R1020

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustus
maksed – ►M1 määratletud ◄
piirkondade kaupa

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad selle riski puhul kindlustus- või edasi
kindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest
varakogumitest, 20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna kaupa.
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C0190/R1030

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustus
maksed – ►M1 määratletud ◄
piirkonnad maavärinariski puhul
kokku enne riskide hajutamist

20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustusmaksed kokku.

C0190/R1220

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustus
maksed – muud piirkonnad
maavärinariski puhul kokku enne
riskide hajutamist

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad selle riski puhul kindlustus- või edasi
kindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest
varakogumitest, nendes piirkondades kokku, mis ei kuulu
►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka.

C0190/R1230

Kindlustuskaitse taastamisega
Kõikide piirkondade kindlustuskaitse
seotud hinnangulised kindlustus
hinnangulised kindlustusmaksed kokku.
maksed – kõik piirkonnad maavä
rinariski puhul kokku enne riskide
hajutamist

C0200/
R0830–R1020

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kaupa

Maavärinariski kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlus
tusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogu
mitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist, 20
►M1 määratletud ◄ piirkonna kaupa

C0200/R1030

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – ►M1 määrat
letud ◄ piirkonnad maavärinariski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

Maavärinariski kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlus
tusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogu
mitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist 20s
►M1 määratletud ◄ piirkonnas kokku.

C0200/R1220

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – muud piir
konnad maavärinariski puhul
kokku enne riskide hajutamist

Nende piirkondade maavärinariski kapitalinõuete kogusumma,
mis ei kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka, pärast
riskimaandamist. Tegu on kohese kahju summaga, millest on
maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest vara
kogumitest sissenõutavad summad.

C0200/R1230

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – kõik piirkonnad
maavärinariski puhul kokku enne
riskide hajutamist

Maavärinariski kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlus
tusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogu
mitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist kõikides
piirkondades kokku.

C0200/R1240

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – piirkondadeva
helise riskide hajutamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii
►M1 määratletud ◄ piirkondade kui ka muude piirkondade)
maavärinariskiga seotud kapitalinõuete liitmisest, pärast
riskimaandamist.

C0200/R1250

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – maavärinariski
puhul kokku pärast riskide
hajutamist

See on maavärinariski kapitalinõude kogusumma, milles on
võetud arvesse lahtris C0200/R1240 esitatud riskide hajutamise
mõju, pärast riskimaandamist.

taastamisega

seotud

Looduskatastroofirisk – üleujutus
C0210/
R1410–R1580

Hinnang teenitavate brutokindlus
tusmaksete kohta – muude piir
kondade kaupa

Hinnang kindlustusmaksete kohta, mida kindlustus- või edasi
kindlustusandja teenib järgmisel aastal 14 piirkonnas, mis ei
kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka (delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 III lisas sätestatud piirkondades, välja
arvatud V või XIII lisas sätestatud piirkondades) lepingute
puhul, mis katavad järgmiste delegeeritud määruse (EL) 2015/
35 I lisas sätestatud äriliinidega seotud kohustusi:
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— tule- ja muu varakahju kindlustus, mis katab üleujutusriski,
sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tule
nevad kohustused;
— merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, mis katab
üleujutuse poolt maismaal asuvale varale tekitatud kahju,
sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tule
nevad kohustused;
— maismaasõidukite kindlustus, sealhulgas proportsionaalse
edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused.
Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul, arvamata maha edasi
kindlustuslepingute kindlustusmakseid.

C0210/R1590

Hinnang teenitavate brutokindlus
tusmaksete kohta – muud piir
konnad üleujutusriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

Hinnang selliste kindlustusmaksete kogusumma kohta, mida
kindlustus- või edasikindlustusandja teenib järgmisel aastal piir
kondades, mis ei kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka.

C0220/
R1260–R1390

Riskipositsioon – ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kaupa

Kindlustussummade kogusumma 14 ►M1 määratletud ◄ piir
konna kaupa järgmiste delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
sätestatud äriliinide puhul:
— tule- ja muu varakahju kindlustus, mis katab asjaomases
►M1 määratletud ◄ piirkonnas üleujutusriski, sealhulgas
proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad
kohustused;
— merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus,
asjaomases ►M1 määratletud ◄ piirkonnas
poolt maismaal asuvale varale tekitatud kahju,
proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest
kohustused; ning

mis katab
üleujutuse
sealhulgas
tulenevad

— 1,5ga korrutatud maismaasõidukite kindlustus,
asjaomases ►M1 määratletud ◄ piirkonnas
poolt maismaal asuvale varale tekitatud kahju,
proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest
kohustused.

mis katab
üleujutuse
sealhulgas
tulenevad

C0220/R1400

Riskipositsioon – ►M1 määrat
letud ◄ piirkonnad üleujutusriski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

14 ►M1 määratletud ◄ piirkonna koguriskipositsioon.

C0230/
R1260–R1390

Täpsustatud brutokahju –
►M1 määratletud ◄ piirkondade
kaupa

Üleujutusega seotud täpsustatud brutokahju, milles on võetud arvesse
tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju, 14 ►M1 määratletud ◄
piirkonna kaupa.

C0230/R1400

Täpsustatud brutokahju –
►M1 määratletud ◄ piirkonnad
üleujutusriski puhul kokku enne
riskide hajutamist

14 ►M1 määratletud ◄ piirkonna üleujutusega seotud täpsus
tatud brutokahju kogusumma.

C0240/
R1260–R1390

Katastroofiriski riskitegur enne
riskimaandamist – ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kaupa

Üleujutusriski riskitegur, mis on arvutatud standardvalemi koha
selt ja milles on võetud arvesse tsoonidevahelise riskide hajuta
mise mõju, 14 ►M1 määratletud ◄ piirkonna kaupa.
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C0240/R1400

Katastroofiriski riskitegur enne
riskimaandamist – ►M1 määrat
letud ◄ piirkonnad üleujutusriski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

Täpsustatud kogubrutokahju ja koguriskipositsiooni suhe.

C0250/
R1260–R1390

Stsenaarium A või B –
►M1 määratletud ◄ piirkondade
kaupa

Üleujutusriski kapitalinõue stsenaariumi A või B järgi, olenevalt
sellest, kumb neist on suurem, 14 ►M1 määratletud ◄ piir
konna kaupa.
Summade võrdlemiseks võetakse arvesse selle riski puhul
kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest
ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise
mõju.

C0260/
R1260–R1390

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kaupa

Üleujutusriski kapitalinõue stsenaariumi A või B järgi, olenevalt
sellest, kumb neist on suurem, 14 ►M1 määratletud ◄ piir
konna kaupa, enne riskimaandamist.

C0260/R1400

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – ►M1 määrat
letud ◄ piirkonnad üleujutusriski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

14 ►M1 määratletud ◄ piirkonna üleujutusriski kapitalinõuete
kogusumma, enne riskimaandamist.

C0260/R1590

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – muud piir
konnad üleujutusriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

Nende piirkondade üleujutusriski kapitalinõuete kogusumma,
mis ei kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka, enne
riskimaandamist. Tegu on kohese kahju summaga, millest ei
ole maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest
varakogumitest sissenõutavaid summasid.

C0260/R1600

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – kõik piirkonnad
üleujutusriski puhul kokku enne
riskide hajutamist

Kõikide piirkondade üleujutusriski kapitalinõuete kogusumma,
enne riskimaandamist.

C0260/R1610

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – piirkondadeva
helise riskide hajutamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii
►M1 määratletud ◄ piirkondade kui ka muude piirkondade)
üleujutusriski liitmisest.

C0260/R1620

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – üleujutusriski
puhul kokku pärast riskide
hajutamist

See on üleujutusriski kapitalinõude kogusumma, milles on
võetud arvesse lahtris C0260/R1610 esitatud riskide hajutamise
mõju, enne riskimaandamist.

C0270/
R1260–R1390

Riskimaandamise hinnanguline
mõju – ►M1 määratletud ◄
piirkondade kaupa

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski
puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kind
lustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid,
valitud stsenaariumi korral, 14 ►M1 määratletud ◄ piirkonna
kaupa.

C0270/R1400

Riskimaandamise hinnanguline
mõju – ►M1 määratletud ◄
piirkonnad üleujutusriski puhul
kokku enne riskide hajutamist

14 ►M1 määratletud ◄ piirkonna riskimaandamise hinnangu
line kogumõju.
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C0270/R1590

Riskimaandamise hinnanguline
mõju – muud piirkonnad üleuju
tusriski puhul kokku enne riskide
hajutamist

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski
puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kind
lustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid,
nendes piirkondades kokku, mis ei kuulu ►M1 määratletud ◄
piirkondade hulka.

C0270/R1600

Riskimaandamise hinnanguline
Kõikide piirkondade riskimaandamise hinnanguline kogumõju.
mõju – kõik piirkonnad üleujutus
riski puhul kokku enne riskide
hajutamist

C0280/
R1260–R1390

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustus
maksed – ►M1 määratletud ◄
piirkondade kaupa

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad selle riski puhul kindlustus- või edasi
kindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest
varakogumitest, valitud stsenaariumi korral, 14 ►M1 määrat
letud ◄ piirkonna kaupa.

C0280/R1400

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustus
maksed – ►M1 määratletud ◄
piirkonnad üleujutusriski puhul
kokku enne riskide hajutamist

14 ►M1 määratletud ◄ piirkonna kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustusmaksed kokku.

C0280/R1590

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustus
maksed – muud piirkonnad üleu
jutusriski puhul kokku enne
riskide hajutamist

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad selle riski puhul kindlustus- või edasi
kindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest
varakogumitest, nendes piirkondades kokku, mis ei kuulu
►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka.

C0280/R1600

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustus
maksed – kõik piirkonnad üleuju
tusriski puhul kokku enne riskide
hajutamist

Kõikide piirkondade kindlustuskaitse
hinnangulised kindlustusmaksed kokku.

C0290/
R1260–R1390

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kaupa

Üleujutusriski kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlustu
sandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogu
mitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist, valitud
stsenaariumi korral, 14 ►M1 määratletud ◄ piirkonna kaupa.

C0290/R1400

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – ►M1 määrat
letud ◄ piirkonnad üleujutusriski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

Kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlustusandja edasi
kindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva
riskimaandamise mõju mahaarvamist 14s ►M1 määratletud ◄
piirkonnas kokku.

C0290/R1590

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – muud piir
konnad üleujutusriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

Nende piirkondade üleujutusriski kapitalinõuete kogusumma,
mis ei kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka, pärast
riskimaandamist. Tegu on kohese kahju summaga, millest on
maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest vara
kogumitest sissenõutavad summad.

C0290/R1600

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – kõik piirkonnad
üleujutusriski puhul kokku enne
riskide hajutamist

Kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlustusandja edasi
kindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva
riskimaandamise mõju mahaarvamist kõikides piirkondades
kokku.

taastamisega

seotud
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C0290/R1610

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – piirkondadeva
helise riskide hajutamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii
►M1 määratletud ◄ piirkondade kui ka muude piirkondade) üleu
jutusriskiga seotud kapitalinõuete liitmisest, pärast riskimaandamist.

C0290/R1620

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – üleujutusriski
puhul kokku pärast riskide
hajutamist

See on üleujutusriski kapitalinõude kogusumma, milles on
võetud arvesse lahtris C0290/R1610 esitatud riskide hajutamise
mõju, pärast riskimaandamist.

Looduskatastroofirisk – rahe

C0300/
R1730–R1900

Hinnang teenitavate brutokindlus
tusmaksete kohta – muude piir
kondade kaupa

Hinnang kindlustusmaksete kohta, mida kindlustus- või edasi
kindlustusandja teenib järgmisel aastal 9 piirkonnas, mis ei
kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka (delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 III lisas sätestatud piirkondades, välja
arvatud V või XIII lisas sätestatud piirkondades) lepingute
puhul, mis katavad järgmiste delegeeritud määruse (EL) 2015/
35 I lisas sätestatud äriliinidega seotud kohustusi:
— tule- ja muu varakahju kindlustus, mis katab raheriski, seal
hulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tule
nevad kohustused;
— merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, mis katab
rahe poolt maismaal asuvale varale tekitatud kahju, seal
hulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tule
nevad kohustused; ning
— maismaasõidukite kindlustus, sealhulgas proportsionaalse
edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused.
Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul, arvamata maha edasi
kindlustuslepingute kindlustusmakseid.

C0300/R1910

Hinnang teenitavate brutokindlus
tusmaksete kohta – muud piir
konnad raheriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

Hinnang selliste kindlustusmaksete kogusumma kohta, mida
kindlustus- või edasikindlustusandja teenib järgmisel aastal piir
kondades, mis ei kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka.

C0310/
R1630–R1710

Riskipositsioon – ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kaupa

Kindlustussummade kogusumma 9 ►M1 määratletud ◄ piir
konna kaupa järgmiste delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I
lisas sätestatud äriliinide puhul:
— tule- ja muu varakahju kindlustus, sealhulgas proportsio
naalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused;
— merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, mis katab
asjaomases ►M1 määratletud ◄ piirkonnas rahe poolt mais
maal asuvale varale tekitatud kahju, sealhulgas proportsio
naalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused;
ning
— 5ga korrutatud maismaasõidukite kindlustus, mis katab asja
omases ►M1 määratletud ◄ piirkonnas rahe poolt maismaal
asuvale varale tekitatud kahju, sealhulgas proportsionaalse
edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused.
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C0310/R1720

Riskipositsioon – ►M1 määrat
letud ◄ piirkonnad raheriski puhul
kokku enne riskide hajutamist

9 ►M1 määratletud ◄ piirkonna koguriskipositsioon.

C0320/
R1630–R1710

Täpsustatud brutokahju –
►M1 määratletud ◄ piirkondade
kaupa

Rahega seotud täpsustatud brutokahju, milles on võetud arvesse
tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju, 9 ►M1 määrat
letud ◄ piirkonna kaupa.

C0320/R1720

Täpsustatud brutokahju –
►M1 määratletud ◄ piirkonnad
raheriski puhul kokku enne riskide
hajutamist

9 ►M1 määratletud ◄ piirkonna rahega seotud täpsustatud
brutokahju kogusumma.

C0330/
R1630–R1710

Katastroofiriski riskitegur enne
riskimaandamist – ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kaupa

Raheriski riskitegur, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt ja
milles on võetud arvesse tsoonidevahelise riskide hajutamise
mõju, 9 ►M1 määratletud ◄ piirkonna kaupa.

C0330/R1720

Katastroofiriski riskitegur enne
riskimaandamist – ►M1 määrat
letud ◄ piirkonnad raheriski puhul
kokku enne riskide hajutamist

Täpsustatud kogubrutokahju ja koguriskipositsiooni suhe.

C0340/
R1630–R1710

Stsenaarium A või B –
►M1 määratletud ◄ piirkondade
kaupa

Raheriski kapitalinõue stsenaariumi A või B järgi, olenevalt
sellest, kumb neist on suurem, 9 ►M1 määratletud ◄ piirkonna
kaupa.
Summade võrdlemiseks võetakse arvesse selle riski puhul
kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest
ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise
mõju.

C0350/
R1630–R1710

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kaupa

Raheriski kapitalinõue stsenaariumi A või B järgi, olenevalt
sellest, kumb neist on suurem, 9 ►M1 määratletud ◄ piirkonna
kaupa, enne riskimaandamist.

C0350/R1720

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – ►M1 määrat
letud ◄ piirkonnad raheriski puhul
kokku enne riskide hajutamist

9 ►M1 määratletud ◄ piirkonna raheriski kapitalinõuete kogu
summa, enne riskimaandamist.

C0350/R1910

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – muud piir
konnad raheriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

Nende piirkondade raheriski kapitalinõuete kogusumma, mis ei
kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka, enne riskimaan
damist. Tegu on kohese kahju summaga, millest ei ole maha
arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogu
mitest sissenõutavaid summasid.

C0350/R1920

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – kõik piirkonnad
raheriski puhul kokku enne riskide
hajutamist

Kõikide piirkondade raheriski kapitalinõuete kogusumma, enne
riskimaandamist.
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C0350/R1930

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – piirkondadeva
helise riskide hajutamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii
►M1 määratletud ◄ piirkondade kui ka muude piirkondade)
raheriski liitmisest.

C0350/R1940

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – raheriski puhul
kokku pärast riskide hajutamist

See on raheriski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud
arvesse lahtris C0350/R1930 esitatud riskide hajutamise mõju,
enne riskimaandamist.

C0360/
R1630–R1710

Riskimaandamise hinnanguline
mõju – ►M1 määratletud ◄
piirkondade kaupa

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski
puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kind
lustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid,
valitud stsenaariumi korral, 9 ►M1 määratletud ◄ piirkonna
kaupa.

C0360/R1720

Riskimaandamise hinnanguline
mõju – ►M1 määratletud ◄
piirkonnad raheriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

9 ►M1 määratletud ◄ piirkonna riskimaandamise hinnanguline
kogumõju.

C0360/R1910

Riskimaandamise hinnanguline
mõju – muud piirkonnad raheriski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski
puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kind
lustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid,
nendes piirkondades kokku, mis ei kuulu ►M1 määratletud ◄
piirkondade hulka.

C0360/R1920

Riskimaandamise hinnanguline
mõju – kõik piirkonnad raheriski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

Kõikide piirkondade riskimaandamise hinnanguline kogumõju.

C0370/
R1630–R1710

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustus
maksed – ►M1 määratletud ◄
piirkondade kaupa

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad selle riski puhul kindlustus- või edasi
kindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest
varakogumitest, valitud stsenaariumi korral, 9 ►M1 määrat
letud ◄ piirkonna kaupa.

C0370/R1720

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustus
maksed – ►M1 määratletud ◄
piirkonnad raheriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

9 ►M1 määratletud ◄ piirkonna kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustusmaksed kokku.

C0370/R1910

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustus
maksed – muud piirkonnad rahe
riski puhul kokku enne riskide
hajutamist

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad selle riski puhul kindlustus- või edasi
kindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest
varakogumitest, nendes piirkondades kokku, mis ei kuulu
►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka.

C0370/R1920

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustus
maksed – kõik piirkonnad rahe
riski puhul kokku enne riskide
hajutamist

Kõikide piirkondade kindlustuskaitse
hinnangulised kindlustusmaksed kokku.

taastamisega

seotud
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C0380/
R1630–R1710

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kaupa

Raheriski kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlustu
sandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogu
mitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist, valitud
stsenaariumi korral, 9 ►M1 määratletud ◄ piirkonna kaupa.

C0380/R1720

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – ►M1 määrat
letud ◄ piirkonnad raheriski puhul
kokku enne riskide hajutamist

Kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlustusandja edasi
kindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva
riskimaandamise mõju mahaarvamist 9s ►M1 määratletud ◄
piirkonnas kokku.

C0380/R1910

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – muud piir
konnad raheriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

Nende piirkondade raheriski kapitalinõuete kogusumma, mis ei
kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka, pärast riskimaan
damist. Tegu on kohese kahju summaga, millest on maha
arvatud edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogu
mitest sissenõutavad summad.

C0380/R1920

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – kõik piirkonnad
raheriski puhul kokku enne riskide
hajutamist

Kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlustusandja edasi
kindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva
riskimaandamise mõju mahaarvamist kõikides piirkondades
kokku.

C0380/R1930

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – piirkondadeva
helise riskide hajutamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii
►M1 määratletud ◄ piirkondade kui ka muude piirkondade) rahe
riskiga seotud kapitalinõuete liitmisest, pärast riskimaandamist.

C0380/R1940

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – raheriski puhul
kokku pärast riskide hajutamist

See on raheriski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud
arvesse lahtris C0380/R1930 esitatud riskide hajutamise mõju,
pärast riskimaandamist.

Looduskatastroofirisk – maalihe

C0390/R1950

Hinnang teenitavate brutokindlus
tusmaksete kohta – maalihke riski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

Hinnang kindlustusmaksete kohta, mida kindlustus- või edasi
kindlustusandja teenib järgmisel aastal lepingute puhul, mis
katavad tule- ja muu varakahju kindlustusest ja proportsionaalse
edasikindlustuse lepingutest tulenevaid kohustusi.
Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul Prantsusmaa territooriumi
kohta, arvamata maha edasikindlustuslepingute kindlustusmakseid.

C0400/R1950

Riskipositsioon – maalihke riski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

Tule- ja muu varakahju kindlustuse ja proportsionaalse edasi
kindlustuse lepingutest tulenevate kohustustega seotud kindlus
tussummade kogusumma, Prantsusmaa geograafiliste jaotusük
suste puhul, mis on maalihke riski suhtes, millele kindlustusja edasikindlustusandjad on avatud, piisavalt homogeensed.
Geograafilised jaotusüksused katavad kogu riigi territooriumi.
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C0410/R1950

Täpsustatud brutokahju – maalihke
riski puhul kokku enne riskide
hajutamist

►M1 Maalihkega seotud täpsustatud brutokahju, enne tsooni
devahelise riskide hajutamise mõju arvessevõtmist. ◄

C0420/R1950

Katastroofiriski riskitegur enne
riskimaandamist – maalihke riski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

►M1 Prantsusmaa territooriumi maalihke riski riskitegur, enne
tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju arvessevõtmist. ◄

C0430/R1950

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – maalihke riski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

Prantsusmaa territooriumi maalihke riski kapitalinõue, enne riski
maandamist. Tegu on kohese kahju summaga, mis ilma edasi
kindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sisse
nõutavate summade mahaarvamiseta võrdub lahtris C0410/
R1950 esitatud täpsustatud brutokahjuga.

C0430/R1960

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – tsoonidevahe
lise riskide hajutamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb Prantsusmaa territooriumi
eri tsoonide maalihke riski liitmisest.

C0430/R1970

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – maalihke riski
puhul kokku pärast riskide
hajutamist

See on maalihke riski kapitalinõude kogusumma, milles on
võetud arvesse lahtris C0430/R1960 esitatud riskide hajutamise
mõju, enne riskimaandamist.

C0440/R1950

Riskimaandamise hinnanguline
mõju – maalihke riski puhul kokku
enne riskide hajutamist

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski
puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kind
lustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

C0450/R1950

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustus
maksed – maalihke riski puhul
kokku enne riskide hajutamist

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad selle riski puhul kindlustus- või edasi
kindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest
varakogumitest.

C0460/R1950

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – maalihke riski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

Maalihke riski kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlus
tusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogu
mitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

C0460/R1960

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – tsoonidevahe
lise riskide hajutamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb Prantsusmaa territooriumi
eri tsoonide maalihke riskiga seotud kapitalinõuete liitmisest,
pärast riskimaandamist.

C0460/R1970

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – maalihke riski
puhul kokku pärast riskide
hajutamist

See on maalihke riski kapitalinõude kogusumma, milles on
võetud arvesse lahtris C0460/R1960 esitatud riskide hajutamise
mõju, pärast riskimaandamist.
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Looduskatastroofirisk – varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

C0470/R2000

Hinnang teenitavate brutokindlus
tusmaksete kohta

Hinnang kindlustusmaksete kohta, mida kindlustus- ja edasikind
lustusandja teenib järgmisel aastal lepingute puhul, mis katavad
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud varakind
lustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse äriliiniga seotud
kohustusi, välja arvatud juhul, kui need on seotud äriliinide 9
ja 21 alla kuuluvatest kindlustuslepingutest tulenevate kohustus
tega.
Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul, arvamata maha edasi
kindlustuslepingute kindlustusmakseid.

C0480/R2000

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist

Varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustusest tulene
vate riskide kapitalinõue, enne riskimaandamist. Tegu on kohese
kahju summaga, millest ei ole maha arvatud edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid
summasid.

C0490/R2000

Riskimaandamise hinnanguline
mõju

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb varakindlus
tuse aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul
kindlustus- või edasikindlustusandja retrotsessioonilepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustus
kaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

C0500/R2000

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad varakindlustuse aktsepteeritud mittepro
portsionaalse edasikindlustuse puhul kindlustus- või edasikind
lustusandja
retrotsessioonilepingutest
ja
eriotstarbelistest
varakogumitest.

C0510/R2000

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist

Varakindlustuse aktsepteeritud mitteproportsionaalsest edasikind
lustusest tulenevate riskide kapitalinõue pärast kindlustus- või
edasikindlustusandja retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelis
test
varakogumitest
tuleneva
riskimaandamise
mõju
mahaarvamist.

Inimtekkelise katastroofi risk – mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

C0520/R2100

Sõidukite arv, liikluskahju hüvita
mise piirmäär suurem kui 24
miljonit eurot

Selliste kindlustus- või edasikindlustusandja kindlustatud sõidu
kite arv, mille puhul liikluskahju hüvitamise piirmäär on suurem
kui 24 000 000 eurot, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
sätestatud mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse äriliini ja
sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tule
nevate kohustuste puhul.

C0530/R2100

Sõidukite arv, liikluskahju hüvita
mise piirmäär 24 miljonit eurot või
vähem

Selliste kindlustus- või edasikindlustusandja kindlustatud sõidu
kite arv, mille puhul liikluskahju hüvitamise piirmäär on
24 000 000 eurot või vähem, delegeeritud määruse (EL) 2015/
35 I lisas sätestatud mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse
äriliini ja sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepin
gutest tulenevate kohustuste puhul.

C0540/R2100

Mootorsõiduki valdaja vastutus
kindlustuse katastroofiriski kapita
linõue enne riskimaandamist

See on mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse riski kapitali
nõude kogusumma, enne riskimaandamist.
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C0550/R2100

Riskimaandamise hinnanguline
mõju

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb mootorsõiduki
valdaja vastutuskindlustuse puhul kindlustus- või edasikindlustu
sandja retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumi
test, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud
hinnangulisi kindlustusmakseid.

C0560/R2100

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad mootorsõiduki valdaja vastutuskindlus
tuse puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustus
lepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

C0570/R2100

Mootorsõiduki valdaja vastutus
kindlustuse katastroofiriski kapita
linõue pärast riskimaandamist

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustusest tulenevate riskide
kapitalinõue pärast kindlustus- või edasikindlustusandja retrot
sessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva
riskimaandamise mõju mahaarvamist.

Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: tankeri kokkupõrke korral

C0580/R2200

Kere kindlustusega seotud osa
katastroofiriski kapitalinõudest
tankeri t puhul enne
riskimaandamist

See on tankeri kokkupõrkest tulenevate riskide korral tankeri
kere kindlustusega seotud kapitalinõue, enne riskimaandamist.
Maksimum viitab kõikidele nafta- ja gaasitankeritele, mille
kindlustus- või edasikindlustusandja on tankerite kokkupõrke
suhtes kindlustanud järgmistes delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas sätestatud äriliinides:
— merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, sealhulgas
proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad
kohustused; ning
— merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne
edasikindlustus.
See on summa, mille ulatuses kindlustus- või edasikindlustu
sandja on kere kindlustuse raames tankeri kindlustanud ja
edasikindlustanud.

C0590/R2200

Merenduse vastutuskindlustusega
seotud osa katastroofiriski kapita
linõudest tankeri t puhul enne
riskimaandamist

See on tankeri kokkupõrke korral merenduse vastutuskindlustu
sega seotud kapitalinõue, enne riskimaandamist.
Maksimum viitab kõikidele nafta- ja gaasitankeritele, mille
kindlustus- või edasikindlustusandja on tankerite kokkupõrke
suhtes kindlustanud järgmistes delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas sätestatud äriliinides:
— merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, sealhulgas
proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad
kohustused; ning
— merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne
edasikindlustus.
See on summa, mille ulatuses kindlustus- või edasikindlustu
sandja on merenduse vastutuskindlustuse raames tankeri kindlus
tanud ja edasikindlustanud.
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See on tankeri kokkupõrke korral naftareostuskindlustusega
seotud kapitalinõue, enne riskimaandamist.
Maksimum viitab kõikidele nafta- ja gaasitankeritele, mille
kindlustus- või edasikindlustusandja on tankerite kokkupõrke
suhtes kindlustanud järgmistes delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas sätestatud äriliinides:
— merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse, sealhulgas
proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad
kohustused; ning
— merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne
edasikindlustus.
See on summa, mille ulatuses kindlustus- või edasikindlustu
sandja on naftareostuskindlustuse raames tankeri kindlustanud
ja edasikindlustanud.

C0610/R2200

Tankeri kokkupõrkega seotud
katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist

See on tankeri kokkupõrkega seotud kapitalinõuete kogusumma,
enne riskimaandamist.

C0620/R2200

Riskimaandamise hinnanguline
mõju

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb tankeri kokku
põrkega seotud riskide puhul kindlustus- või edasikindlustu
sandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogu
mitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud
hinnangulisi kindlustusmakseid.

C0630/R2200

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad tankeri kokkupõrkega seotud riskide
puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

C0640/R2200

Tankeri kokkupõrkega seotud
katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist

Tankeri kokkupõrkega seotud riskide kapitalinõue kokku pärast
kindlustus- või edasikindlustusandja retrotsessioonilepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju
mahaarvamist.

C0650/R2200

Tankeri nimi

Asjaomase tankeri nimi.

Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: platvormi plahvatamise korral

C0660–C0700/
R2300

Platvormi plahvatamise katastroo
firiski kapitalinõue – riskigruppide
kaupa – enne riskimaandamist

See on platvormi plahvatamise riski kapitalinõue riskigruppide
(varalise kahju hüvitamise kohustused; vraki teisaldamise kulude
hüvitamise kohustused; saamata jääva tootmistulu hüvitamise
kohustused; puuraugu lekkekohale korgi asetamise või selle
ohutuks muutmise kulude hüvitamise kohustused; vastutuskind
lustuslepingust ja vastutuskindlustuse edasikindlustuslepingust
tulenevad kohustused) kaupa, enne riskimaandamist.
Maksimum viitab kõikidele avamere nafta- ja gaasipuurplatvor
midele, mille kindlustus- või edasikindlustusandja on platvormi
plahvatamise suhtes kindlustanud järgmistes delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliinides:
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— merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, sealhulgas
proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad
kohustused; ning
— merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne
edasikindlustus.
See on summa, mille ulatuses kindlustus- või edasikindlustu
sandja on iga riskigrupi puhul platvormi kindlustanud ja
edasikindlustanud.
C0710/R2300

Platvormi plahvatamisega seotud
katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist

See on platvormi plahvatamisega seotud kapitalinõuete kogu
summa, enne riskimaandamist.

C0720/R2300

Riskimaandamise hinnanguline
mõju

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb platvormi
plahvatamisega seotud riskide puhul kindlustus- või edasikind
lustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varako
gumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud
hinnangulisi kindlustusmakseid.

C0730/R2300

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad platvormi plahvatamisega seotud riskide
puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

C0740/R2300

Platvormi plahvatamisega seotud
katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist

platvormi plahvatamisega seotud riskide kapitalinõue kokku
pärast kindlustus- või edasikindlustusandja retrotsessioonilepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaanda
mise mõju mahaarvamist.

C0750/R2300

Platvormi nimi

Asjaomase platvormi nimi.

Inimtekkelise katastroofi risk – merendus

C0760/R2400

Merenduse katastroofiriski kapita
linõue enne riskimaandamist –
kokku enne riskide hajutamist

See on merenduse riskide kapitalinõuete kogusumma, milles ei
ole võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise
mõju, enne riskimaandamist.

C0760/R2410

Merenduse katastroofiriski kapita
linõue enne riskimaandamist –
sündmuste liikide vahelise riskide
hajutamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb merenduse riskide eri
sündmuste liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmi
sest, enne riskimaandamist.

C0760/R2420

Merenduse katastroofiriski kapita
linõue enne riskimaandamist –
kokku pärast riskide hajutamist

See on merenduse riskide kapitalinõuete kogusumma, milles on
võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise
mõju, enne riskimaandamist.

C0770/R2400

Riskimaandamise hinnanguline
kogumõju – kokku enne riskide
hajutamist

See on kogu riskimaandamise kogumõju, mis tuleneb merenduse
riskide puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlus
tuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, kuid milles ei
ole võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise
mõju.
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C0780/R2400

Merenduse katastroofiriski kapita
linõue pärast riskimaandamist –
kokku enne riskide hajutamist

See on merenduse riskide kapitalinõuete kogusumma, milles ei
ole võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise
mõju, pärast riskimaandamist.

C0780/R2410

Merenduse katastroofiriski kapita
linõue pärast riskimaandamist –
sündmuste liikide vahelise riskide
hajutamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb merenduse riskide eri
sündmuste liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmi
sest, pärast riskimaandamist.

C0780/R2420

Merenduse katastroofiriski kapita
linõue pärast riskimaandamist –
kokku pärast riskide hajutamist

See on merenduse riskide kapitalinõuete kogusumma, milles on
võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise
mõju, pärast riskimaandamist.

Inimtekkelise katastroofi risk – lennundus

C0790–C0800/
R2500

Lennunduse katastroofiriski kapi
talinõue – riskigruppide kaupa –
enne riskimaandamist

See on lennundusriski kapitalinõue riskigruppide (õhusõiduki
kere kindlustus ja lennunduse vastutuskindlustus) kaupa, enne
riskimaandamist.
Maksimum viitab kõikidele õhusõidukitele, mis kindlustus- või
edasikindlustusandja on kindlustanud järgmistes delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliinides:
— merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, sealhulgas
proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad
kohustused; ning
— merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne
edasikindlustus.
See on summa, mille ulatuses kindlustus- või edasikindlustu
sandja on iga riskigrupi puhul õhusõiduki kindlustanud ja
edasikindlustanud.

C0810/R2500

Lennunduse katastroofiriski kapi
talinõue enne riskimaandamist

See on lennundusriskide kapitalinõuete kogusumma, enne
riskimaandamist.

C0820/R2500

Riskimaandamise hinnanguline
mõju

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb lennundusriskide
puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustus
kaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

C0830/R2500

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad lennundusriskide puhul kindlustus- või
edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelis
test varakogumitest.

C0840/R2500

Lennunduse katastroofiriski kapi
talinõue pärast riskimaandamist –
kokku

Lennundusriskide kapitalinõue kokku pärast kindlustus- või edasi
kindlustusandja retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest vara
kogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.
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Inimtekkelise katastroofi risk – tuli

C0850/R2600

Tule katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist

See on tuleriskide kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaanda
mist.
See on kindlustus- või edasikindlustusandja tuleriskide suurim
kontsentratsioon, mis kujutab endast suurima kindlustussummaga
hoonekompleksi, mis vastab kõikidele järgmistele tingimustele:
— kindlustus- või edasikindlustusandjal on delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud tule- ja muu vara
kahju kindlustuse äriliinis ja sellega seotud proportsionaalse
edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustuste raames iga
hoone puhul kindlustus- või edasikindlustuslepingust tule
nevad kohustused, mis hõlmavad tule või plahvatuse teki
tatud kahju, sealhulgas terrorirünnakutest tingitud kahju;
— kõik hooned paiknevad osaliselt või täielikult 200 meetri
raadiuses.

C0860/R2600

Riskimaandamise hinnanguline
mõju

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb tuleriskide
puhul kindlustus- või edasikindlustusandja retrotsessioonilepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kind
lustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

C0870/R2600

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad tuleriskide puhul kindlustus- või edasi
kindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest
varakogumitest.

C0880/R2600

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – tuli

Tuleriskide kapitalinõue kokku pärast kindlustus- või edasikind
lustusandja retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varako
gumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

Inimtekkelise katastroofi risk – vastutuskindlustus

C0890/
R2700–R2740

Järgmise 12 kuu jooksul teenitavad
kindlustusmaksed – riskigruppide
kaupa

Kindlustusmaksed, mida kindlustus- või edasikindlustusandja
teenib järgmise 12 kuu jooksul seoses kindlustus- ja edasikind
lustuslepingutest tulenevate kohustustega järgmiste vastutuskind
lustuse riskigruppide kaupa:
— erialase vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasikindlus
tuse lepingutest tulenevad kohustused, välja arvatud vabakut
seliste käsitöömeistrite või kunstkäsitööliste erialane vastu
tuskindlustus ja edasikindlustus;
— tööandja vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasikind
lustuse lepingutest tulenevad kohustused;
— juhtide ja vastutavate isikute vastutuskindlustuse ja proport
sionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused;
— delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud üldise
vastutuskindlustuse äriliini ja sellega seotud proportsionaalse
edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustuste alla
kuuluvad vastutuskindlustuslepingutest ja vastutuskindlustuse
edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused, välja
arvatud vastutuskindlustuse riskigruppidesse 1–3 kuuluvad
kohustused ja välja arvatud eraisiku vastutuskindlustus ja
proportsionaalne edasikindlustus ning välja arvatud vabakut
seliste käsitöömeistrite ja kunstkäsitööliste erialane vastutus
kindlustus ja edasikindlustus;
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— vastutuskindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus.
Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul, arvamata maha edasi
kindlustuslepingute kindlustusmakseid.
C0890/R2750

Järgmise 12 kuu jooksul teenitavad
kindlustusmaksed – kokku

Kõikide riskigruppidega seotud kindlustusmaksete kogusumma,
mida kindlustus- või edasikindlustusandja teenib järgmise 12 kuu
jooksul.

C0900/
R2700–R2740

Kahjuhüvitise ülemmäär – riski
gruppide kaupa

Kindlustus- või edasikindlustusandja pakutava kahjuhüvitise
ülemmäär vastutuskindlustuse riskigruppide kaupa.

C0910/
R2700–R2740

Kahjunõuete arv – riskigruppide
kaupa

Kahjunõuete arv riskigrupi kohta on esitatud valemi tulemusena
saadud arvule suuruselt järgnev täisarv.

C0920/
R2700–R2740

Vastutuskindlustuse katastroofi
riski kapitalinõue enne riskimaan
damist – riskigruppide kaupa

See on iga vastutuskindlustuse riskigrupi kapitalinõue, enne
riskimaandamist.

C0920/R2750

Vastutuskindlustuse katastroofi
riski kapitalinõue enne riskimaan
damist – kokku

Kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide kapitalinõuete kogu
summa, enne riskimaandamist.

C0930/
R2700–R2740

Riskimaandamise hinnanguline
mõju – riskigruppide kaupa

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb iga vastutus
kindlustuse riskigrupi puhul kindlustus- või edasikindlustusandja
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest,
võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangu
lisi kindlustusmakseid.

C0930/R2750

Riskimaandamise hinnanguline
mõju – kokku

Kõikide vastutuskindlustuse
hinnanguline kogumõju.

C0940/
R2700–R2740

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustus
maksed – riskigruppide kaupa

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad iga vastutuskindlustuse riskigrupi puhul
kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest.

C0940/R2750

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustus
maksed – kokku

Kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide kindlustuskaitse taas
tamisega seotud hinnanguliste kindlustusmaksete kogusumma.

C0950/
R2700–R2740

Vastutuskindlustuse katastroofi
riski kapitalinõue pärast riski
maandamist – riskigruppide kaupa

Iga vastutuskindlustuse riskigrupi kapitalinõue pärast kindlustusvõi edasikindlustusandja retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelis
test varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

C0950/R2750

Vastutuskindlustuse katastroofi
riski kapitalinõue pärast riski
maandamist – kokku

Kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide kapitalinõue kokku
pärast kindlustus- või edasikindlustusandja retrotsessioonilepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaanda
mise mõju mahaarvamist.

C0960/R2800

Vastutuskindlustuse katastroofi
riski kapitalinõue enne riskimaan
damist – kokku enne riskide
hajutamist

See on kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide kapitalinõuete
kogusumma, milles ei ole võetud arvesse riskigruppidevahelise
riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

riskigruppide

riskimaandamise

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 838
▼B
KIRJE

JUHISED

C0960/R2810

Vastutuskindlustuse katastroofi
riski kapitalinõue enne riskimaan
damist – riskigruppidevahelise
riskide hajutamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri vastutuskindlustuse
riskigruppidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest,
enne riskimaandamist.

C0960/R2820

Vastutuskindlustuse katastroofi
riski kapitalinõue enne riskimaan
damist – kokku pärast riskide
hajutamist

See on kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide kapitalinõuete
kogusumma, milles on võetud arvesse riskigruppidevahelise
riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

C0970/R2800

Riskimaandamise hinnanguline
kogumõju – kokku enne riskide
hajutamist

See on kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide riskimaanda
mise hinnanguline kogumõju, milles ei ole võetud arvesse riski
gruppidevahelise riskide hajutamise mõju.

C0980/R2800

Vastutuskindlustuse katastroofi
riski kapitalinõue pärast riski
maandamist – kokku enne riskide
hajutamist

See on kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide kapitalinõuete
kogusumma, milles ei ole võetud arvesse riskigruppidevahelise
riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

C0980/R2810

Vastutuskindlustuse katastroofi
riski kapitalinõue pärast riski
maandamist – riskigruppidevahe
lise riskide hajutamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri vastutuskindlustuse
riskigruppidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest,
pärast riskimaandamist.

C0980/R2820

Vastutuskindlustuse katastroofi
riski kapitalinõue pärast riski
maandamist – kokku pärast riskide
hajutamist

See on kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide kapitalinõuete
kogusumma, milles on võetud arvesse riskigruppidevahelise
riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

Inimtekkelise katastroofi risk – krediit ja garantii

C0990/
R2900–R2910

Riskipositsioon (üksik kindlustusvõi edasikindlustusandja või kind
lustusgrupp) – suurimate riskipo
sitsioonide kaupa

Kindlustus- või edasikindlustusandja kaks suurimat krediidikind
lustuse brutoriskipositsiooni, mis määratakse kindlaks, võrreldes
makseviivitusest tingitud netokahju (makseviivitusest tingitud
kahju, millest on maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad summad) eri
krediidikindlustuse riskipositsioonide puhul.

C0990/R2920

Riskipositsioon (üksik kindlustusvõi edasikindlustusandja või kind
lustusgrupp) – kokku

Kindlustus- või edasikindlustusandja liidetud kaks suurimat
krediidikindlustuse brutoriskipositsiooni, mis määratakse kind
laks, võrreldes makseviivitusest tingitud netokahju (makseviivi
tusest tingitud kahju, millest on maha arvatud edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad
summad) eri krediidikindlustuse riskipositsioonide puhul.

C1000/
R2900–R2910

Kahju osakaal stsenaariumi järgi –
suurimate riskipositsioonide kaupa

Makseviivitusest tingitud kahjumäär (protsentides) kindlustusvõi edasikindlustusandja kummagi suurima krediidikindlustuse
brutoriskipositsiooni puhul, ilma edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade
mahaarvamiseta.

C1000/R2920

Kahju osakaal stsenaariumi järgi –
kokku

Keskmine makseviivitusest tingitud kahjumäär (protsentides)
kindlustus- või edasikindlustusandja kahe suurima krediidikind
lustuse brutoriskipositsiooni puhul, ilma edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade
mahaarvamiseta.
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C1010/
R2900–R2910

Krediidi- ja garantiikindlustuse
See on krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud ulatusliku
katastroofiriski kapitalinõue enne
makseviivituse riski kapitalinõue kummagi suurima riskiposit
riskimaandamist – ulatuslik
siooni puhul, enne riskimaandamist.
makseviivitus – suurimate riskipo
sitsioonide kaupa

C1010/R2920

Krediidi- ja garantiikindlustuse
katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – ulatuslik
makseviivitus – kokku

See on kahe suurima riskipositsiooni krediidi- ja garantiikindlus
tusega kaetud ulatusliku makseviivituse riski kapitalinõuete
kogusumma, enne riskimaandamist.

C1020/
R2900–R2910

Riskimaandamise hinnanguline
mõju – suurimate riskipositsioo
nide kaupa

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb kummagi
suurima riskipositsiooni krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud
ulatusliku makseviivituse riski puhul kindlustus- või edasikind
lustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varako
gumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud
hinnangulisi kindlustusmakseid.

C1020/R2920

Riskimaandamise hinnanguline
mõju – kokku

Riskimaandamise hinnanguline kogumõju, mis tuleneb kahe
suurima riskipositsiooni krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud
ulatusliku makseviivituse riski puhul kindlustus- või edasikind
lustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varako
gumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud
hinnangulisi kindlustusmakseid.

C1030/
R2900–R2910

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustus
maksed – suurimate riskiposit
sioonide kaupa

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad kummagi suurima riskipositsiooni
krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud ulatusliku makseviivi
tuse riski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikind
lustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

C1030/R2920

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustus
maksed – kokku

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnanguliste kindlustus
maksete kogusumma, mis tuleneb kahe suurima riskipositsiooni
puhul krediidi- ja garantiikindlustuse ulatusliku makseviivituse
riskiga seotud kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlus
tuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

C1040/
R2900–R2910

Krediidi- ja garantiikindlustuse
katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – ulatuslik
makseviivitus – suurimate riskipo
sitsioonide kaupa

Kummagi suurima riskipositsiooni krediidi- ja garantiikindlustu
sega kaetud ulatusliku makseviivituse riski kapitalinõude neto
summa pärast kindlustus- või edasikindlustusandja retrotsessioo
nilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riski
maandamise mõju mahaarvamist.

C1040/R2920

Krediidi- ja garantiikindlustuse
katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – ulatuslik
makseviivitus – kokku

Kahe suurima riskipositsiooni krediidi- ja garantiikindlustusega
kaetud ulatusliku makseviivituse riski kapitalinõue kokku pärast
kindlustus- või edasikindlustusandja retrotsessioonilepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju
mahaarvamist.

C1050/R3000

Järgmise 12 kuu jooksul teenitavad
kindlustusmaksed

Kindlustusmaksete brutosumma, mida kindlustus- või edasikind
lustusandja teenib järgmise 12 kuu jooksul delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud krediidi- ja garantiikind
lustuse äriliini ja sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse
lepingutest tulenevate kohustuste puhul.

C1060/R3000

Krediidi- ja garantiikindlustuse
katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – krediidituru
kriisirisk

See on krediidi- ja garantiikindlustuse krediidituru kriisiriski
kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.
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C1070/R3000

Riskimaandamise hinnanguline
mõju

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb krediidi- ja
garantiikindlustusega kaetud krediidituru kriisiriski puhul
kindlustus- või edasikindlustusandja retrotsessioonilepingutest
ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustus
kaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

C1080/R3000

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud
krediidituru kriisiriski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

C1090/R3000

Krediidi- ja garantiikindlustuse
katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – krediidituru
kriisirisk

Krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud krediidituru kriisiriski
kapitalinõue kokku pärast kindlustus- või edasikindlustusandja
retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest
tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

C1100/R3100

Krediidi- ja garantiikindlustuse
katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – kokku enne
riskide hajutamist

See on krediidi- ja garantiiriski kapitalinõuete kogusumma,
milles ei ole võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide
hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

C1100/R3110

Krediidi- ja garantiikindlustuse
katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – sündmuste
liikide vahelise riskide hajutamise
mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb krediidi- ja garantiiriski eri
sündmuste liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmi
sest, enne riskimaandamist.

C1100/R3120

Krediidi- ja garantiikindlustuse
katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – kokku pärast
riskide hajutamist

See on krediidi- ja garantiiriski kapitalinõuete kogusumma,
milles on võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide haju
tamise mõju, enne riskimaandamist.

C1110/R3100

Riskimaandamise hinnanguline
kogumõju – kokku enne riskide
hajutamist

See on kogu riskimaandamise kogumõju, mis tuleneb krediidi- ja
garantiiriski puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasi
kindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, kuid
milles ei ole võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide
hajutamise mõju.

C1120/R3100

Krediidi- ja garantiikindlustuse
katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – kokku enne
riskide hajutamist

See on krediidi- ja garantiiriski kapitalinõuete kogusumma,
milles ei ole võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide
hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

C1120/R3110

Krediidi- ja garantiikindlustuse
katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – sündmuste
liikide vahelise riskide hajutamise
mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb krediidi- ja garantiiriski eri
sündmuste liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmi
sest, pärast riskimaandamist.

C1120/R3120

Krediidi- ja garantiikindlustuse
katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – kokku pärast
riskide hajutamist

See on krediidi- ja garantiiriski kapitalinõuete kogusumma,
milles on võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide haju
tamise mõju, pärast riskimaandamist.
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Inimtekkelise katastroofi risk – kahjukindlustuse muu katastroofirisk

C1130/
R3200–R3240

Hinnang teenitavate brutokindlus
tusmaksete kohta – kohustuste
rühmade kaupa

Hinnang kindlustusmaksete kohta, mida kindlustus- või edasi
kindlustusandja teenib järgmisel aastal lepingute puhul, mis
katavad järgmiseid kohustuste rühmi:
— kindlustuslepingutest ja edasikindlustuslepingutest tulenevad
kohustused, mis kuuluvad delegeeritud määruse (EL) 2015/
35 I lisas sätestatud merenduse, lennunduse ja transpordi
kindlustuse äriliini ja sellega seotud proportsionaalse edasi
kindlustuse lepingutest tulenevate kohustuste alla, välja
arvatud merenduse kindlustus ja edasikindlustus ning lennun
duse kindlustus ja edasikindlustus;
— edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused, mis kuuluvad
mitteproportsionaalse merenduse, lennunduse ja transpordi
edasikindlustuse äriliini, välja arvatud merenduse edasikind
lustus ning lennunduse edasikindlustus;
— kindlustuslepingutest ja edasikindlustuslepingutest tulenevad
kohustused, mis kuuluvad muude finantskahjude äriliini ja
sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest
tulenevate kohustuste alla, välja arvatud laiendatud kindlus
tuskaitsega kindlustuslepingutest ja edasikindlustuslepingu
test tulenevad kohustused, tingimusel et nende kohustuste
portfell on väga hajutatud ja need kohustused ei kata toote
tagasinõudmise kulusid;
— edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused, mis kuuluvad
mitteproportsionaalse isikukahjude edasikindlustuse äriliini,
välja arvatud üldine vastutuskindlustuse edasikindlustus;
— mitteproportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad
kohustused, mis kuuluvad krediidi- ja garantiikindlustuse
äriliini ja sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse
lepingutest tulenevate kohustuste alla.
Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul, arvamata maha edasi
kindlustuslepingute kindlustusmakseid.

C1140/
R3200–R3240

Kahjukindlustuse muu katastroofi
riski kapitalinõue enne riskimaan
damist – kohustuste rühmade
kaupa

See on iga kahjukindlustuse muu katastroofiriski kohustuste
rühma kapitalinõue, enne riskimaandamist.

C1140/R3250

Kahjukindlustuse muu katastroofi
riski kapitalinõue enne riskimaan
damist – kokku enne riskide
hajutamist

See on kahjukindlustuse muu katastroofiriski kohustuste
rühmade kapitalinõuete kogusumma, milles ei ole võetud arvesse
kohustuste rühmade vahelise riskide hajutamise mõju, enne
riskimaandamist.

C1140/R3260

Kahjukindlustuse muu katastroofi
riski kapitalinõue enne riskimaan
damist – kohustuste rühmade
vaheline riskide hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb kahjukindlustuse muu
katastroofiriski kohustuste rühmadega seotud kapitalinõude
kogusummade liitmisest, enne riskimaandamist.
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C1140/R3270

Kahjukindlustuse muu katastroofi
riski kapitalinõue enne riskimaan
damist – kokku pärast riskide
hajutamist

See on kahjukindlustuse muu katastroofiriski kohustuste
rühmade kapitalinõuete kogusumma, milles on võetud arvesse
kohustuste rühmade vahelise riskide hajutamise mõju, enne
riskimaandamist.

C1150/R3250

Riskimaandamise hinnanguline
kogumõju – kokku enne riskide
hajutamist

See on kahjukindlustuse muu katastroofiriski riskimaandamise
hinnanguline kogumõju, milles ei ole võetud arvesse kohustuste
rühmade vahelise riskide hajutamise mõju.

C1160/R3250

Kahjukindlustuse muu katastroofi
riski kapitalinõue pärast riski
maandamist – kokku enne riskide
hajutamist

See on kahjukindlustuse muu katastroofiriski kohustuste
rühmade kapitalinõuete kogusumma, milles ei ole võetud arvesse
kohustuste rühmade vahelise riskide hajutamise mõju, pärast
riskimaandamist.

C1160/R3260

Kahjukindlustuse muu katastroofi
riski kapitalinõue pärast riski
maandamist – kohustuste rühmade
vaheline riskide hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb kahjukindlustuse muu
katastroofiriski kohustuste rühmadega seotud kapitalinõude
kogusummade liitmisest, pärast riskimaandamist.

C1160/R3270

Kahjukindlustuse muu katastroofi
riski kapitalinõue pärast riski
maandamist – kokku pärast riskide
hajutamist

See on kahjukindlustuse muu katastroofiriski kohustuste
rühmade kapitalinõuete kogusumma, milles on võetud arvesse
kohustuste rühmade vahelise riskide hajutamise mõju, pärast
riskimaandamist.

Tervisekindlustuse katastroofirisk

Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

C1170/
R3300–R3600,

Kindlustusvõtjad – juhtumiliikide
kaupa

C1190/
R3300–R3600,

— surm õnnetusjuhtumi tõttu;

C1210/
R3300–R3600,

— püsiv töövõimetus õnnetusjuhtumi tõttu;
— õnnetusjuhtumi põhjustatud töövõimetus, mis kestab 10
aastat;

C1230/
R3300–R3600,

— õnnetusjuhtumi põhjustatud töövõimetus, mis kestab 12
kuud;

C1250/
R3300–R3600

C1180/R3300–
/R3600,
C1200/
R3300–R3600,
C1220/
R3300–R3600,
C1240/
R3300–R3600,
C1260/
R3300–R3600

Kõik kindlustus- või edasikindlustusandja kindlustatud isikud,
kes on nimetatud riikide elanikud ja on kindlustatud järgmiste
juhtumiliikide vastu:

— ravi õnnetusjuhtumi tõttu.

Makstavate hüvitiste väärtus –
juhtumiliikide kaupa

Hüvitiste väärtus on iga juhtumiliigiga seotud kindlustussumma,
või kui kindlustuslepinguga nähakse ette korduv hüvitiste välja
makse, makstavate hüvitiste parim hinnang rahavooprognoosi
alusel.
Kui kindlustuslepingu hüvitised sõltuvad juhtumiliigiga kaasneva
mis tahes kahju laadist või ulatusest, arvutatakse hüvitiste
väärtus lepingu kohaselt saadavate selliste maksimaalsete hüvi
tiste alusel, mis on kooskõlas juhtumiliigiga.
Ravikulukindlustus- ja -edasikindlustuslepingust tulenevate
kohustuste puhul põhineb hüvitiste väärtus juhtumiliigi korral
makstavate keskmiste summade hinnangul, võttes arvesse kohus
tustega ette nähtud erigarantiisid.
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C1270/
R3300–R3600

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist

Iga riigi kapitalinõue, mis on seotud tervisekindlustuslepingutest
ja tervisekindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohus
tuste suhtes kohaldatava suurõnnetuste riski alammooduliga,
enne riskimaandamist.

C1270/R3610

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – kõik riigid
suurõnnetuste riski puhul kokku
enne riskide hajutamist

See on kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud
tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustus
lepingutest tulenevate kohustuste suhtes kohaldatava suurõnne
tuste riski alammooduliga, kuid milles ei ole võetud arvesse
riikidevahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

C1270/R3620

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – riikidevahelise
riskide hajutamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri riikide puhul tervise
kindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustuslepin
gutest tulenevate kohustuste suhtes kohaldatava suurõnnetuste
riski alammooduliga seotud kapitalinõuete liitmisest, enne
riskimaandamist.

C1270/R3630

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – kõik riigid
suurõnnetuste riski puhul kokku
pärast riskide hajutamist

See on kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud
tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustus
lepingutest tulenevate kohustuste suhtes kohaldatava suurõnne
tuste riski alammooduliga ja milles on võetud arvesse riikideva
helise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

C1280/
R3300–R3600

Riskimaandamise hinnanguline
mõju

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski
puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kind
lustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid,
riikide kaupa.

C1280/R3610

Riskimaandamise hinnanguline
mõju – kõik riigid suurõnnetuste
riski puhul kokku enne riskide
hajutamist

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb kindlustusvõi edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest, kõikides riikides kokku.

C1290/
R3300–R3600

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad selle riski puhul kindlustus- või edasi
kindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest
varakogumitest, riikide kaupa.

C1290/R3610

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustus
maksed – kõik riigid suurõnnetuste
riski puhul kokku enne riskide
hajutamist

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad kindlustus- või edasikindlustusandja
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest,
kõikides riikides kokku.

C1300/
R3300–R3600

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist

Kapitalinõue pärast tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlus
tuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste suhtes kohal
datava suurõnnestuste riski alammooduli puhul kindlustus- või
edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest
varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist,
riikide kaupa.

C1300/R3610

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – kõik riigid
suurõnnetuste riski puhul kokku
enne riskide hajutamist

See on kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud
tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustus
lepingutest tulenevate kohustuste suhtes kohaldatava suurõnne
tuste riski alammooduliga, kuid milles ei ole võetud arvesse
riikidevahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

C1300/R3620

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – riikidevahelise
riskide hajutamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri riikide puhul tervise
kindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustuslepin
gutest tulenevate kohustuste suhtes kohaldatava suurõnnetuste
riski alammooduliga seotud kapitalinõuete liitmisest, pärast
riskimaandamist.
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Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – kõik riigid
suurõnnetuste riski puhul kokku
pärast riskide hajutamist

JUHISED

See on kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud
tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustus
lepingutest tulenevate kohustuste suhtes kohaldatava suurõnne
tuste riski alammooduliga ja milles on võetud arvesse lahtris
C1300/R3620 esitatud riskide hajutamise mõju, pärast
riskimaandamist.

Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

C1310/
R3700–R4010

Suurim õnnetusjuhtumi riski kont Kindlustus- või edasikindlustusandja suurim õnnetusjuhtumi riski
sentratsioon – riikide kaupa
kontsentratsioon igas riigis võrdub selliste isikute suurima
arvuga, kelle puhul on täidetud järgmised tingimused:
— kindlustus- või edasikindlustusandjal on iga isiku suhtes
tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus- või edasikindlustus
lepingutest tulenev kohustus või rühma sissetuleku kaotuse
kindlustus- või edasikindlustuslepingust tulenev kohustus;
— iga isiku suhtes olevad kohustused katavad vähemalt ühte
järgmises lahtris loetletud sündmust;
— isikud töötavad selles riigis asuvas samas hoones.
Isikud on kindlustatud järgmiste juhtumiliikide vastu:
— surm õnnetusjuhtumi tõttu;
— püsiv töövõimetus õnnetusjuhtumi tõttu;
— õnnetusjuhtumi põhjustatud töövõimetus, mis kestab 10
aastat;
— õnnetusjuhtumi põhjustatud töövõimetus, mis kestab 12
kuud;
— ravi õnnetusjuhtumi tõttu.

Keskmine kindlustussumma –
juhtumiliikide kaupa

►M1 Kindlustus- ja edasikindlustusandjate makstavate hüvitiste
keskmine väärtus suurima õnnetusjuhtumi riski kontsentratsiooni
puhul. ◄

C1370/
R3700–R4010

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist

Iga riigi kapitalinõue, mis on seotud tervisekindlustuse alla
kuuluva õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammooduliga,
enne riskimaandamist.

C1410

Õnnetusjuhtumi kontsentratsiooni
riski puhul arvesse võetavad muud
riigid

Märkige nende muude riikide ISO kood, mida võetakse arvesse
õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul.

C1370/R4020

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – kõik riigid
õnnetusjuhtumi kontsentratsiooni
riski puhul kokku enne riskide
hajutamist

See on kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud
tervisekindlustuse alla kuuluva õnnetusjuhtumi kontsentratsiooni
riski alammooduliga, kuid milles ei ole võetud arvesse riikide
vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

C1320/
R3700–R4010,
C1330/
R3700–R4010,
C1340/
R3700–R4010,
C1350/
R3700–R4010,
C1360/
R3700–R4010
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C1370/R4030

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – riikidevahelise
riskide hajutamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri riikide puhul tervisekind
lustuse alla kuuluva õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alam
mooduliga seotud kapitalinõuete liitmisest, enne riskimaandamist.

C1370/R4040

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – kõik riigid
õnnetusjuhtumi kontsentratsiooni
riski puhul kokku pärast riskide
hajutamist

See on kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud
tervisekindlustuse alla kuuluva õnnetusjuhtumi kontsentratsiooni
riski alammooduliga ja milles on võetud arvesse riikidevahelise
riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

C1380/
R3700–R4010

Riskimaandamise hinnanguline
mõju – riikide kaupa

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski
puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kind
lustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid,
osutatud riikide kaupa.

C1380/R4020

Riskimaandamise hinnanguline
mõju – kõik riigid õnnetusjuhtumi
kontsentratsiooniriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb kindlustusvõi edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest, kõikides riikides kokku.

C1390/
R3700–R4010

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustus
maksed – riikide kaupa

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad selle riski puhul kindlustus- või edasi
kindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest
varakogumitest, osutatud riikide kaupa.

C1390/R4020

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustus
maksed – kõik riigid õnnetusjuh
tumi kontsentratsiooniriski puhul
kokku enne riskide hajutamist

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad kindlustus- või edasikindlustusandja
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest,
kõikides riikides kokku.

C1400/
R3700–R4010

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – riikide kaupa

Kapitalinõue pärast tervisekindlustuse alla kuuluva õnnetusjuh
tumi kontsentratsiooniriski alammooduli puhul kindlustus- või
edasikindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelis
test varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarva
mist, osutatud riikide kaupa.

C1400/R4020

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – kõik riigid
õnnetusjuhtumi kontsentratsiooni
riski puhul kokku enne riskide
hajutamist

Kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud tervi
sekindlustuse alla kuuluva õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski
alammooduliga ja milles on võetud arvesse riikidevahelise
riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

C1400/R4030

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – riikidevahelise
riskide hajutamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri riikide puhul tervisekind
lustuse alla kuuluva õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alam
mooduliga seotud kapitalinõuete liitmisest, pärast riskimaandamist.

C1400/R4040

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – kõik riigid
õnnetusjuhtumi kontsentratsiooni
riski puhul kokku pärast riskide
hajutamist

See on kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud
tervisekindlustuse alla kuuluva õnnetusjuhtumi kontsentratsiooni
riski alammooduliga ja milles on võetud arvesse lahtris C1400/
R4020 esitatud riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.
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Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

C1440/
R4100–R4410

Ravikulu – kindlustatud isikute arv
– riikide kaupa

Selliste isikute arv igas osutatud riigis, kelle kindlustus- või
edasikindlustusandja on kindlustanud ja kes vastavad järgmistele
tingimustele:
— kindlustatud isikud on selle riigi elanikud;
— kindlustatud isikud on kaetud muude selliste ravikulukindlustusvõi -edasikindlustuslepingust tulenevate kohustustega kui
tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus- või edasikindlustusle
pingutest tulenevad kohustused, mis katavad nakkushaigusest
tulenevad ravikulud.
Kindlustatud isikud võivad nõuda hüvitisi järgmiste tervishoiu
teenuse liikide kasutamiseks:
— haiglaravi;
— konsulteerimine meditsiinitöötajaga;
— ei kasutata ametlikku arstiabi või raviteenuseid.

C1450/
R4100–R4410,

Ravikulud – kindlustatud isiku
kohta makstava hüvitise summa
tervishoiuteenuse liikide kaupa –
riikide kaupa

Selliste summade parim hinnang rahavooprognoosi alusel, mida
kindlustus- või edasikindlustusandja maksab kindlustatud isikule
igas osutatud riigis seoses ravikulukindlustus- ja -edasikindlus
tuslepingust tulenevate kohustustega, mis ei ole tööõnnetuse ja
kutsehaiguse kindlustuslepingutest ja kindlustuse edasikindlus
tuslepingutest tulenevad kohustused, eri tervishoiuteenuse liikide
kasutamise puhul pandeemia korral.

Ravikulu – tervishoiuteenuse liiki
kasutavate kindlustatud isikute
määr – riikide kaupa

Iga tervishoiuteenuse liiki kasutavate kliiniliste sümptomitega,
kindlustatud isikute määr osutatud riikide kaupa.

C1510/
R4100–R4410

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – riikide kaupa

Iga osutatud riigi kapitalinõue, mis on seotud tervisekindlustuse alla
kuuluva pandeemiariski alammooduliga, enne riskimaandamist.

C1550

Pandeemiariski puhul arvesse
võetavad muud riigid

Märkige nende muude riikide ISO kood, mida võetakse arvesse
pandeemiariski puhul.

C1420/R4420

Sissetuleku kaotus – kindlustatud
isikute arv – kõik riigid pandeemia
puhul kokku

Selliste kindlustatud isikute arv, kes on kaetud muude sissetu
leku kaotuse kindlustus- või -edasikindlustuslepingust tulenevate
kohustustega kui tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus- või
edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused, kõikides
osutatud riikides kokku.

C1430/R4420

Sissetuleku kaotus – kindlustatud
isikute arv – kõik riigid pandeemia
puhul kokku

Kindlustus- või edasikindlustusandja pandeemiaga seotud sisse
tuleku kaotusest tulenev koguriskipositsioon kõikides riikides.

C1470/
R4100–R4410,
C1490/
R4100–R4410

C1460/
R4100–R4410,
C1480/
R4100–R4410,
C1500/
R4100–R4410

Hüvitiste väärtus on kindlustussumma, või kui kindlustusle
pinguga nähakse ette korduv hüvitiste väljamakse, hüvitiste
väljamaksete parim hinnang eeldusel, et kindlustatud isik on
alaliselt töövõimetu ega taastu.
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C1510/R4420

Katastroofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – kõik riigid
pandeemia puhul kokku

See on kõikide osutatud riikide kapitalinõuete kogusumma, mis
on seotud tervisekindlustuse alla kuuluva pandeemiariski alam
mooduliga, enne riskimaandamist.

C1520/R4420

Riskimaandamise hinnanguline
mõju – kõik riigid pandeemia
puhul kokku

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski
puhul kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kind
lustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid,
kõikides osutatud riikides kokku.

C1530/R4420

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustus
maksed – kõik riigid pandeemia
puhul kokku

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad selle riski puhul kindlustus- või edasi
kindlustusandja edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest
varakogumitest, kõikides osutatud riikides kokku.

C1540/R4420

Katastroofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – kõik riigid
pandeemia puhul kokku

See on kõikide osutatud riikide kapitalinõuete kogusumma, mis
on seotud tervisekindlustuse alla kuuluva pandeemiariski alam
mooduliga, pärast riskimaandamist.

S.28.01 – Miinimumkapitalinõue – üksnes elukindlustus või selle edasikind
lustus või üksnes kahjukindlustus või selle edasikindlustus
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe esmast, kvartaalset ja iga-aastast esitamist üksi
kute üksuste kohta.
Vormi S.28.01 esitavad muud kindlustus- ja edasikindlustusandjad kui need, kes
tegelevad nii elu- kui ka kahjukindlustusega. Nii elu- kui ka kahjukindlustusega
tegelevad kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad selle asemel vormi
S.28.02.
Käesolev vorm täidetakse Solventsus II kohase hindamise põhjal, st kindlustus
maksed on kindlustus- või edasikindlustusandjale konkreetsel ajavahemikul tasu
misele kuuluvad kindlustusmaksed (nagu määratletud delegeeritud määruse (EL)
2015/35 artikli 1 punktis 11).
Kõik viited tehnilistele eraldistele käsitlevad tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest
garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest tingitud kohandustega.
Miinimumkapitalinõude arvutamisel kombineeritakse lineaarne valem alam- ja
ülemmäära, milleks on vastavalt 25 % ja 45 % solventsuskapitalinõudest. Miini
mumkapitalinõudele kohaldatakse absoluutset alammäära, mis sõltub kindlustusvõi edasikindlustusandja iseloomust (nagu määratletud direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 129 lõike 1 punktis d).

KIRJE

C0010/R0010

Lineaarse valemi osa kahjukind
lustuslepingutest ja kahjukindlus
tuse edasikindlustuslepingutest
tulenevate kohustuste korral –
MCRNL tulemus

JUHISED

See on selline lineaarse valemi osa kahjukindlustuslepingutest ja
kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohus
tuste korral, mis on arvutatud vastavalt delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artiklile 250.
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C0020/R0020

Ravikulukindlustus ja proportsio
naalne edasikindlustus – tervikuna
arvutatud tehniliste eraldiste ja
parima hinnangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta / eriotstarbeliste
varakogumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised ravikulukind
lustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasi
kindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sisse
nõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub
nulliga.

C0030/R0020

Ravikulukindlustus ja proportsio
naalne edasikindlustus – netokind
lustusmaksed (ilma edasikindlus
tuseta) viimase 12 kuu jooksul

See on ravikulukindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse
kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasi
kindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle
alammäär võrdub nulliga.

C0020/R0030

Sissetuleku kaotuse kindlustus ja
proportsionaalne edasikindlustus –
tervikuna arvutatud tehniliste eral
diste ja parima hinnangu neto
summa (ilma edasikindlustuseta /
eriotstarbeliste varakogumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised sissetuleku
kaotuse kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul
pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumi
test sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär
võrdub nulliga.

C0030/R0030

Sissetuleku kaotuse kindlustus ja
proportsionaalne edasikindlustus –
netokindlustusmaksed (ilma edasi
kindlustuseta) viimase 12 kuu
jooksul

See on sissetuleku kaotuse kindlustuse ja proportsionaalse edasi
kindlustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul
pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist
ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0020/R0040

Tööõnnetuse ja kutsehaiguse
kindlustus ja proportsionaalne
edasikindlustus – tervikuna arvu
tatud tehniliste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma (ilma edasi
kindlustuseta / eriotstarbeliste
varakogumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised tööõnnetuse ja
kutsehaiguse kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse
puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest vara
kogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alam
määr võrdub nulliga.

C0030/R0040

Tööõnnetuse ja kutsehaiguse
kindlustus ja proportsionaalne
edasikindlustus – netokindlustus
maksed (ilma edasikindlustuseta)
viimase 12 kuu jooksul

See on tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuse ja proportsio
naalse edasikindlustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12
kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete
mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0020/R0050

Mootorsõiduki valdaja vastutus
kindlustus ja proportsionaalne
edasikindlustus – tervikuna arvu
tatud tehniliste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma (ilma edasi
kindlustuseta / eriotstarbeliste
varakogumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised mootorsõiduki
valdaja vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse
puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest vara
kogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alam
määr võrdub nulliga.

C0030/R0050

Mootorsõiduki valdaja vastutus
kindlustus ja proportsionaalne
edasikindlustus – netokindlustus
maksed (ilma edasikindlustuseta)
viimase 12 kuu jooksul

See on mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse ja proportsio
naalse edasikindlustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12
kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete
mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0020/R0060

Maismaasõidukite kindlustus ja
proportsionaalne edasikindlustus –
tervikuna arvutatud tehniliste eral
diste ja parima hinnangu neto
summa (ilma edasikindlustuseta /
eriotstarbeliste varakogumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised maismaasõidu
kite kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest
sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub
nulliga.
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C0030/R0060

Maismaasõidukite kindlustus ja
proportsionaalne edasikindlustus –
netokindlustusmaksed (ilma edasi
kindlustuseta) viimase 12 kuu
jooksul

See on maismaasõidukite kindlustuse ja proportsionaalse edasi
kindlustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul
pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist
ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0020/R0070

Merenduse, lennunduse ja trans
pordi kindlustus ja proportsio
naalne edasikindlustus – tervikuna
arvutatud tehniliste eraldiste ja
parima hinnangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta / eriotstarbeliste
varakogumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised merenduse,
lennunduse ja transpordi kindlustuse ja proportsionaalse edasi
kindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbe
listest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja
selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0070

Merenduse, lennunduse ja trans
pordi kindlustus ja proportsio
naalne edasikindlustus – netokind
lustusmaksed (ilma edasikindlus
tuseta) viimase 12 kuu jooksul

See on merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse ja
proportsionaalse edasikindlustuse kindlustusmaksed (jooksva)
viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlus
tusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0020/R0080

Tule- ja muu varakahju kindlustus
ja proportsionaalne edasikindlustus
– tervikuna arvutatud tehniliste
eraldiste ja parima hinnangu neto
summa (ilma edasikindlustuseta /
eriotstarbeliste varakogumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised tule- ja muu
varakahju kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul
pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumi
test sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär
võrdub nulliga.

C0030/R0080

Tule- ja muu varakahju kindlustus
ja proportsionaalne edasikindlustus
– netokindlustusmaksed (ilma
edasikindlustuseta) viimase 12 kuu
jooksul

See on tule- ja muu varakahju kindlustuse ja proportsionaalse
edasikindlustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu
jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete
mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0020/R0090

Üldine vastutuskindlustus ja
proportsionaalne edasikindlustus –
tervikuna arvutatud tehniliste eral
diste ja parima hinnangu neto
summa (ilma edasikindlustuseta /
eriotstarbeliste varakogumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised üldise vastu
tuskindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest
sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub
nulliga.

C0030/R0090

Üldine vastutuskindlustus ja
proportsionaalne edasikindlustus –
netokindlustusmaksed (ilma edasi
kindlustuseta) viimase 12 kuu
jooksul

See on üldise vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasikind
lustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul
pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist
ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0020/R0100

Krediidi- ja garantiikindlustus ja
proportsionaalne edasikindlustus –
tervikuna arvutatud tehniliste eral
diste ja parima hinnangu neto
summa (ilma edasikindlustuseta /
eriotstarbeliste varakogumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised krediidi- ja
garantiikindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul
pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumi
test sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär
võrdub nulliga.

C0030/R0100

Krediidi- ja garantiikindlustus ja
proportsionaalne edasikindlustus –
netokindlustusmaksed (ilma edasi
kindlustuseta) viimase 12 kuu
jooksul

See on krediidi- ja garantiikindlustuse ja proportsionaalse edasi
kindlustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul
pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist
ja selle alammäär võrdub nulliga.
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C0020/R0110

Õigusabikulude kindlustus ja
proportsionaalne edasikindlustus –
tervikuna arvutatud tehniliste eral
diste ja parima hinnangu neto
summa (ilma edasikindlustuseta /
eriotstarbeliste varakogumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised õigusabikulude
kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest
sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub
nulliga.

C0030/R0110

Õigusabikulude kindlustus ja
proportsionaalne edasikindlustus –
netokindlustusmaksed (ilma edasi
kindlustuseta) viimase 12 kuu
jooksul

See on õigusabikulude kindlustuse ja proportsionaalse edasikind
lustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul
pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist
ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0020/R0120

Abistamisteenuste kindlustus ja
proportsionaalne edasikindlustus –
tervikuna arvutatud tehniliste eral
diste ja parima hinnangu neto
summa (ilma edasikindlustuseta /
eriotstarbeliste varakogumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised abistamistee
nuste kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul
pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumi
test sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär
võrdub nulliga.

C0030/R0120

Abistamisteenuste kindlustus ja
proportsionaalne edasikindlustus –
netokindlustusmaksed (ilma edasi
kindlustuseta) viimase 12 kuu
jooksul

See on abistamisteenuste kindlustuse ja proportsionaalse edasi
kindlustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul
pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist
ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0020/R0130

Muude finantskahjude kindlustus
ja proportsionaalne edasikindlustus
– tervikuna arvutatud tehniliste
eraldiste ja parima hinnangu neto
summa (ilma edasikindlustuseta /
eriotstarbeliste varakogumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised muude finants
kahjude kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul
pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumi
test sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär
võrdub nulliga.

C0030/R0130

Muude finantskahjude kindlustus
ja proportsionaalne edasikindlustus
– netokindlustusmaksed (ilma
edasikindlustuseta) viimase 12 kuu
jooksul

See on muude finantskahjude kindlustuse ja proportsionaalse
edasikindlustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu
jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete
mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0020/R0140

Tervisekindlustuse mitteproport
sionaalne edasikindlustus – tervi
kuna arvutatud tehniliste eraldiste
ja parima hinnangu netosumma
(ilma edasikindlustuseta / eriots
tarbeliste varakogumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised tervisekindlus
tuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasi
kindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sisse
nõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub
nulliga.

C0030/R0140

Tervisekindlustuse mitteproport
sionaalne edasikindlustus – neto
kindlustusmaksed (ilma edasikind
lustuseta) viimase 12 kuu jooksul

See on tervisekindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse
kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasi
kindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle
alammäär võrdub nulliga.

C0020/R0150

Isikukahjude mitteproportsionaalne
edasikindlustus – tervikuna arvu
tatud tehniliste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma (ilma edasi
kindlustuseta / eriotstarbeliste
varakogumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised isikukahjude
mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlus
tuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate
summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0150

Isikukahjude mitteproportsionaalne
edasikindlustus – netokindlustus
maksed (ilma edasikindlustuseta)
viimase 12 kuu jooksul

See on isikukahjude mitteproportsionaalse edasikindlustuse kind
lustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikind
lustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alam
määr võrdub nulliga.
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C0020/R0160

Merenduse, lennunduse ja trans
pordi kindlustuse mitteproportsio
naalne edasikindlustus – tervikuna
arvutatud tehniliste eraldiste ja
parima hinnangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta / eriotstarbeliste
varakogumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised merenduse,
lennunduse ja transpordi kindlustuse mitteproportsionaalse edasi
kindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbe
listest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja
selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0160

Merenduse, lennunduse ja trans
pordi kindlustuse mitteproportsio
naalne edasikindlustus – netokind
lustusmaksed (ilma edasikindlus
tuseta) viimase 12 kuu jooksul

See on merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse mitte
proportsionaalse edasikindlustuse kindlustusmaksed (jooksva)
viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlus
tusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0020/R0170

Varakindlustuse mitteproportsio
naalne edasikindlustus – tervikuna
arvutatud tehniliste eraldiste ja
parima hinnangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta / eriotstarbeliste
varakogumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised varakindlustuse
mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlus
tuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate
summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0170

Varakindlustuse mitteproportsio
naalne edasikindlustus – netokind
lustusmaksed (ilma edasikindlus
tuseta) viimase 12 kuu jooksul

See on varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse
kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasi
kindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle
alammäär võrdub nulliga.

C0040/R0200

Lineaarse valemi osa elukindlus
tuslepingutest ja elukindlustuse
edasikindlustuslepingutest tulene
vate kohustuste korral – MCRL
tulemus

See on lineaarse valemi sellise osa tulemus elukindlustuslepin
gutest ja elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate
kohustuste korral, mis on arvutatud vastavalt delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artiklile 251.

C0050/R0210

Kasumiosalusega elukindlustusle
pingutest tulenevad kohustused –
tagatud hüvitised – tervikuna
arvutatud tehniliste eraldiste ja
parima hinnangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta / eriotstarbeliste
varakogumiteta)

See on riskimarginaalita tehnilised eraldised seoses tagatud hüvi
tistega kasumiosalusega elukindlustuslepingutest tulenevate
kohustuste puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbe
listest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist,
kusjuures selle alammäär on null, ning ilma riskimarginaalita
tehnilised eraldised edasikindlustuslepingutest tulenevate kohus
tuste puhul, kui aluseks olevad elukindlustuslepingutest tule
nevad kohustused sisaldavad kasumiosalust, pärast edasikindlus
tuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate
summade mahaarvamist, kusjuures selle alammäär on null.

C0050/R0220

Kasumiosalusega elukindlustusle
pingutest tulenevad kohustused –
tuleviku määramata hüvitised –
tervikuna arvutatud tehniliste eral
diste ja parima hinnangu neto
summa (ilma edasikindlustuseta /
eriotstarbeliste varakogumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised seoses kasu
miosalusega elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste tule
viku määramata hüvitistega pärast edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade
mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0050/R0230

Investeerimisriskiga elukindlustus
lepingutest tulenevad kohustused –
tervikuna arvutatud tehniliste eral
diste ja parima hinnangu neto
summa (ilma edasikindlustuseta /
eriotstarbeliste varakogumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised investeerimis
riskiga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste ja sellistest
kindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud edasikind
lustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul pärast edasikind
lustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõuta
vate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.
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C0050/R0240

Elukindlustuslepingutest ja tervi
sekindlustuslepingutest ning
nendega seotud edasikindlustusle
pingutest tulenevad muud kohus
tused – tervikuna arvutatud tehni
liste eraldiste ja parima hinnangu
netosumma (ilma edasikindlustu
seta / eriotstarbeliste
varakogumiteta)

JUHISED

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised kõigist
elukindlustuslepingutest tulenevate muude kohustuste ja sellistest
kindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud edasikind
lustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul pärast edasikind
lustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõuta
vate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.
Siin tuleb esitada kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohus
tustega seotud annuiteedid.

C0060/R0250

Kõigist elukindlustuslepingutest
Riskikapital kokku, st kõigi lepingute lõikes, millest tulenevad
ning nendega seotud edasikindlus elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse edasikindlustuslepin
tuslepingutest tulenevate kohus
gutest tulenevad kohustused seoses lepingute riskikapitaliga.
tuste riskikapital kokku – riskika
pitali netosumma (ilma edasikind
lustuseta / eriotstarbeliste varako
gumiteta) kokku

C0070/R0300

Miinimumkapitalinõude üldine
arvutamine – lineaarne
miinimumkapitalinõue

Lineaarne miinimumkapitalinõue on kahjukindlustuslepingutest
ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohus
tustega seotud miinimumkapitalinõude lineaarse valemi osa ja
elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse edasikindlustuslepin
gutest tulenevate kohustustega seotud miinimumkapitalinõude
lineaarse valemi osa summa, mis on arvutatud vastavalt delegee
ritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 249.

C0070/R0310

Miinimumkapitalinõude üldine
arvutamine –
solventsuskapitalinõue

See on viimane direktiivi 2009/138/EÜ artiklite 103–127 koha
selt arvutatav ja esitatav solventsuskapitalinõue – kas aasta
solventsuskapitalinõue või uuem, kui solventsuskapitalinõue on
uuesti arvutatud (nt riskiprofiili muutumise tõttu), sealhulgas
lisakapitalinõue. Kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kes kasu
tavad solventsuskapitalinõude arvutamiseks sisemudelit või
osalist sisemudelit, peavad aluseks võtma asjakohase solventsus
kapitalinõude, välja arvatud juhul, kui riiklik järelevalveasutus
nõuab direktiivi 2009/138/EÜ artikli 129 lõike 3 alusel tugine
mist standardvalemile.

C0070/R0320

Miinimumkapitalinõude üldine
arvutamine – miinimumkapitali
nõude ülemmäär

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 129 lõike 3 kohaselt on see 45 %
solventsuskapitalinõudest (sh mis tahes lisakapitalinõue).

C0070/R0330

Miinimumkapitalinõude üldine
arvutamine – miinimumkapitali
nõude alammäär

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 129 lõike 3 kohaselt on see 25 %
solventsuskapitalinõudest (sh mis tahes lisakapitalinõue).

C0070/R0340

Miinimumkapitalinõude üldine
arvutamine – kombineeritud
miinimumkapitalinõue

See on valemi sellise osa tulemus, mis on arvutatud vastavalt
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 248 lõikele 2.

C0070/R0350

Miinimumkapitalinõude üldine
arvutamine – miinimumkapitali
nõude absoluutne alammäär

See arvutatakse vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 129
lõike 1 punktile d.

C0070/R0400

Miinimumkapitalinõue

See on valemi sellise osa tulemus, mis on arvutatud vastavalt
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 248 lõikele 1.
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S.28.02 – Miinimumkapitalinõue – nii elu- kui ka kahjukindlustustegevus
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe esmast, kvartaalset ja iga-aastast esitamist üksi
kute üksuste kohta.
Vormi S.28.02 esitavad kindlustusandjad, kes tegelevad nii elu- kui ka kahju
kindlustusega. Muud kindlustus- ja edasikindlustusandjad kui need, kes tegelevad
nii elu- kui ka kahjukindlustusega, esitavad selle asemel vormi S.28.01.
Vorm S.28.02 täidetakse Solventsus II kohase hindamise põhjal, st kindlustus
maksed on kindlustus- või edasikindlustusandjale konkreetsel ajavahemikul tasu
misele kuuluvad kindlustusmaksed (nagu määratletud delegeeritud määruse (EL)
2015/35 artikli 1 punktis 11).
Kõik viited tehnilistele eraldistele käsitlevad tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest
garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest tingitud kohandustega.
Miinimumkapitalinõude arvutamisel kombineeritakse lineaarne valem alam- ja
ülemmäära, milleks on vastavalt 25 % ja 45 % solventsuskapitalinõudest. Miini
mumkapitalinõudele kohaldatakse absoluutset alammäära, mis sõltub kindlustusvõi edasikindlustusandja iseloomust (nagu määratletud direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 129 lõike 1 punktis d).

KIRJE

JUHISED

C0010/R0010

Lineaarse valemi osa kahju
kindlustuslepingutest ja kahju
kindlustuse edasikindlustusle
pingutest tulenevate kohus
tuste korral – MCR(NL,NL) –
kahjukindlustustegevus

See on selline lineaarse valemi osa kahjukindlustuslepingutest ja
kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste
puhul seoses kahjukindlustustegevusega, mis on arvutatud vastavalt
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 252 lõigetele 4 ja 5.

C0020/R0010

Lineaarse valemi osa kahju
kindlustuslepingutest ja kahju
kindlustuse edasikindlustusle
pingutest tulenevate kohus
tuste korral – MCR(NL,NL)

See on selline lineaarse valemi osa kahjukindlustuslepingutest ja
kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste
puhul seoses elukindlustustegevusega, mis on arvutatud vastavalt
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 252 lõigetele 9 ja 10.

C0030/R0020

Ravikulukindlustus ja proport
sionaalne edasikindlustus –
tervikuna arvutatud tehniliste
eraldiste ja parima hinnangu
netosumma (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste vara
kogumiteta) –
kahjukindlustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita
tehnilised eraldised ravikulukindlustuse ja proportsionaalse edasi
kindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelis
test varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle
alammäär võrdub nulliga.

C0040/R0020

Ravikulukindlustus ja proport
sionaalne edasikindlustus –
netokindlustusmaksed (ilma
edasikindlustuseta) viimase 12
kuu jooksul –
kahjukindlustustegevus

See on ravikulukindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse kind
lustusmaksed seoses kahjukindlustustegevusega (jooksva) viimase 12
kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete
mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0050/R0020

Ravikulukindlustus ja proport
sionaalne edasikindlustus –
tervikuna arvutatud tehniliste
eraldiste ja parima hinnangu
netosumma (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste vara
kogumiteta) –
elukindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehni
lised eraldised ravikulukindlustuse ja proportsionaalse edasikindlus
tuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest vara
kogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär
võrdub nulliga.
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C0060/R0020

Ravikulukindlustus ja proport
sionaalne edasikindlustus –
netokindlustusmaksed (ilma
edasikindlustuseta) viimase 12
kuu jooksul –
elukindlustustegevus

See on ravikulukindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse kind
lustusmaksed seoses elukindlustustegevusega (jooksva) viimase 12
kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete
mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0030

Sissetuleku kaotuse kindlustus
ja proportsionaalne edasikind
lustus – tervikuna arvutatud
tehniliste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/eriotstarbe
liste varakogumiteta) –
kahjukindlustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita
tehnilised eraldised sissetuleku kaotuse kindlustuse ja proportsio
naalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarva
mist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0040/R0030

Sissetuleku kaotuse kindlustus
ja proportsionaalne edasikind
lustus – netokindlustusmaksed
(ilma edasikindlustuseta)
viimase 12 kuu jooksul –
kahjukindlustustegevus

See on sissetuleku kaotuse kindlustuse ja proportsionaalse edasikind
lustuse kindlustusmaksed seoses kahjukindlustustegevusega (jooksva)
viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustus
maksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0050/R0030

Sissetuleku kaotuse kindlustus
ja proportsionaalne edasikind
lustus – tervikuna arvutatud
tehniliste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/eriotstarbe
liste varakogumiteta) –
elukindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehni
lised eraldised sissetuleku kaotuse kindlustuse ja proportsionaalse
edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja
selle alammäär võrdub nulliga.

C0060/R0030

Sissetuleku kaotuse kindlustus
ja proportsionaalne edasikind
lustus – netokindlustusmaksed
(ilma edasikindlustuseta)
viimase 12 kuu jooksul –
elukindlustustegevus

See on sissetuleku kaotuse kindlustuse ja proportsionaalse edasikind
lustuse kindlustusmaksed seoses elukindlustustegevusega (jooksva)
viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustus
maksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0040

Tööõnnetuse ja kutsehaiguse
kindlustus ja proportsionaalne
edasikindlustus – tervikuna
arvutatud tehniliste eraldiste ja
parima hinnangu netosumma
(ilma edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varakogumi
teta) – kahjukindlustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita
tehnilised eraldised tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuse ja
proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade
mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0040/R0040

Tööõnnetuse ja kutsehaiguse
kindlustus ja proportsionaalne
edasikindlustus – netokindlus
tusmaksed (ilma edasikindlus
tuseta) viimase 12 kuu jooksul
– kahjukindlustustegevus

See on tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuse ja proportsionaalse
edasikindlustuse kindlustusmaksed seoses kahjukindlustustegevusega
(jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute
kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.
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C0050/R0040

Tööõnnetuse ja kutsehaiguse
kindlustus ja proportsionaalne
edasikindlustus – tervikuna
arvutatud tehniliste eraldiste ja
parima hinnangu netosumma
(ilma edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varakogumi
teta) – elukindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehni
lised eraldised tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuse ja proportsio
naalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarva
mist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0060/R0040

Tööõnnetuse ja kutsehaiguse
kindlustus ja proportsionaalne
edasikindlustus – netokindlus
tusmaksed (ilma edasikindlus
tuseta) viimase 12 kuu jooksul
– elukindlustustegevus

See on tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuse ja proportsionaalse
edasikindlustuse kindlustusmaksed seoses elukindlustustegevusega
(jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute
kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0050

Mootorsõiduki valdaja vastu
tuskindlustus ja proportsio
naalne edasikindlustus –
tervikuna arvutatud tehniliste
eraldiste ja parima hinnangu
netosumma (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste vara
kogumiteta) –
kahjukindlustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita
tehnilised eraldised mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse ja
proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade
mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0040/R0050

Mootorsõiduki valdaja vastu
tuskindlustus ja proportsio
naalne edasikindlustus – neto
kindlustusmaksed (ilma edasi
kindlustuseta) viimase 12 kuu
jooksul –
kahjukindlustustegevus

See on mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse ja proportsionaalse
edasikindlustuse kindlustusmaksed seoses kahjukindlustustegevusega
(jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute
kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0050/R0050

Mootorsõiduki valdaja vastu
tuskindlustus ja proportsio
naalne edasikindlustus –
tervikuna arvutatud tehniliste
eraldiste ja parima hinnangu
netosumma (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste vara
kogumiteta) –
elukindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehni
lised eraldised mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse ja proport
sionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarva
mist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0060/R0050

Mootorsõiduki valdaja vastu
tuskindlustus ja proportsio
naalne edasikindlustus – neto
kindlustusmaksed (ilma edasi
kindlustuseta) viimase 12 kuu
jooksul – elukindlustustegevus

See on mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse ja proportsionaalse
edasikindlustuse kindlustusmaksed seoses elukindlustustegevusega
(jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute
kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0060

Maismaasõidukite kindlustus
ja proportsionaalne edasikind
lustus – tervikuna arvutatud
tehniliste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/eriotstarbe
liste varakogumiteta) –
kahjukindlustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita
tehnilised eraldised maismaasõidukite kindlustuse ja proportsionaalse
edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja
selle alammäär võrdub nulliga.
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C0040/R0060

Maismaasõidukite kindlustus
ja proportsionaalne edasikind
lustus – netokindlustusmaksed
(ilma edasikindlustuseta)
viimase 12 kuu jooksul –
kahjukindlustustegevus

See on maismaasõidukite kindlustuse ja proportsionaalse edasikind
lustuse kindlustusmaksed seoses kahjukindlustustegevusega (jooksva)
viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustus
maksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0050/R0060

Maismaasõidukite kindlustus
ja proportsionaalne edasikind
lustus – tervikuna arvutatud
tehniliste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/eriotstarbe
liste varakogumiteta) –
elukindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehni
lised eraldised maismaasõidukite kindlustuse ja proportsionaalse
edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja
selle alammäär võrdub nulliga.

C0060/R0060

Maismaasõidukite kindlustus
ja proportsionaalne edasikind
lustus – netokindlustusmaksed
(ilma edasikindlustuseta)
viimase 12 kuu jooksul –
elukindlustustegevus

See on maismaasõidukite kindlustuse ja proportsionaalse edasikind
lustuse kindlustusmaksed seoses elukindlustustegevusega (jooksva)
viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustus
maksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0070

Merenduse, lennunduse ja
transpordi kindlustus ja
proportsionaalne edasikind
lustus – tervikuna arvutatud
tehniliste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/eriotstarbe
liste varakogumiteta) –
kahjukindlustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita
tehnilised eraldised merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse
ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade
mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0040/R0070

Merenduse, lennunduse ja
transpordi kindlustus ja
proportsionaalne edasikind
lustus – netokindlustusmaksed
(ilma edasikindlustuseta)
viimase 12 kuu jooksul –
kahjukindlustustegevus

See on merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse ja proport
sionaalse edasikindlustuse kindlustusmaksed seoses kahjukindlustus
tegevusega (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustus
lepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub
nulliga.

C0050/R0070

Merenduse, lennunduse ja
transpordi kindlustus ja
proportsionaalne edasikind
lustus – tervikuna arvutatud
tehniliste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/eriotstarbe
liste varakogumiteta) –
elukindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehni
lised eraldised merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse ja
proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade
mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0060/R0070

Merenduse, lennunduse ja
transpordi kindlustus ja
proportsionaalne edasikind
lustus – netokindlustusmaksed
(ilma edasikindlustuseta)
viimase 12 kuu jooksul –
elukindlustustegevus

See on merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse ja proport
sionaalse edasikindlustuse kindlustusmaksed seoses elukindlustuste
gevusega (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustusle
pingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub
nulliga.
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C0030/R0080

Tule- ja muu varakahju kind
lustus ja proportsionaalne
edasikindlustus – tervikuna
arvutatud tehniliste eraldiste ja
parima hinnangu netosumma
(ilma edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varakogumi
teta) – kahjukindlustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita
tehnilised eraldised tule- ja muu varakahju kindlustuse ja proportsio
naalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarva
mist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0040/R0080

Tule- ja muu varakahju kind
lustus ja proportsionaalne
edasikindlustus – netokindlus
tusmaksed (ilma edasikindlus
tuseta) viimase 12 kuu jooksul
– kahjukindlustustegevus

See on tule- ja muu varakahju kindlustuse ja proportsionaalse edasi
kindlustuse kindlustusmaksed seoses kahjukindlustustegevusega
(jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute
kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0050/R0080

Tule- ja muu varakahju kind
lustus ja proportsionaalne
edasikindlustus – tervikuna
arvutatud tehniliste eraldiste ja
parima hinnangu netosumma
(ilma edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varakogumi
teta) – elukindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehni
lised eraldised tule- ja muu varakahju kindlustuse ja proportsionaalse
edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja
selle alammäär võrdub nulliga.

C0060/R0080

Tule- ja muu varakahju kind
lustus ja proportsionaalne
edasikindlustus – netokindlus
tusmaksed (ilma edasikindlus
tuseta) viimase 12 kuu jooksul
– elukindlustustegevus

See on tule- ja muu varakahju kindlustuse ja proportsionaalse edasi
kindlustuse kindlustusmaksed seoses elukindlustustegevusega
(jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute
kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0090

Üldine vastutuskindlustus ja
proportsionaalne edasikind
lustus – tervikuna arvutatud
tehniliste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/eriotstarbe
liste varakogumiteta) –
kahjukindlustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita
tehnilised eraldised üldise vastutuskindlustuse ja proportsionaalse
edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja
selle alammäär võrdub nulliga.

C0040/R0090

Üldine vastutuskindlustus ja
proportsionaalne edasikind
lustus – netokindlustusmaksed
(ilma edasikindlustuseta)
viimase 12 kuu jooksul –
kahjukindlustustegevus

See on üldise vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasikindlus
tuse kindlustusmaksed seoses kahjukindlustustegevusega (jooksva)
viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustus
maksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0050/R0090

Üldine vastutuskindlustus ja
proportsionaalne edasikind
lustus – tervikuna arvutatud
tehniliste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/eriotstarbe
liste varakogumiteta) –
elukindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehni
lised eraldised üldise vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasi
kindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelis
test varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle
alammäär võrdub nulliga.
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C0060/R0090

Üldine vastutuskindlustus ja
proportsionaalne edasikind
lustus – netokindlustusmaksed
(ilma edasikindlustuseta)
viimase 12 kuu jooksul –
elukindlustustegevus

See on üldise vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasikindlus
tuse kindlustusmaksed seoses elukindlustustegevusega (jooksva)
viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustus
maksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0100

Krediidi- ja garantiikindlustus
ja proportsionaalne edasikind
lustus – tervikuna arvutatud
tehniliste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/eriotstarbe
liste varakogumiteta) –
kahjukindlustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita
tehnilised eraldised krediidi- ja garantiikindlustuse ja proportsio
naalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarva
mist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0040/R0100

Krediidi- ja garantiikindlustus
ja proportsionaalne edasikind
lustus – netokindlustusmaksed
(ilma edasikindlustuseta)
viimase 12 kuu jooksul –
kahjukindlustustegevus

See on krediidi- ja garantiikindlustuse ja proportsionaalse edasikind
lustuse kindlustusmaksed seoses kahjukindlustustegevusega (jooksva)
viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustus
maksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0050/R0100

Krediidi- ja garantiikindlustus
ja proportsionaalne edasikind
lustus – tervikuna arvutatud
tehniliste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/eriotstarbe
liste varakogumiteta) –
elukindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehni
lised eraldised krediidi- ja garantiikindlustuse ja proportsionaalse
edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja
selle alammäär võrdub nulliga.

C0060/R0100

Krediidi- ja garantiikindlustus
ja proportsionaalne edasikind
lustus – netokindlustusmaksed
(ilma edasikindlustuseta)
viimase 12 kuu jooksul –
elukindlustustegevus

See on krediidi- ja garantiikindlustuse ja proportsionaalse edasikind
lustuse kindlustusmaksed seoses elukindlustustegevusega (jooksva)
viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustus
maksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0110

Õigusabikulude kindlustus ja
proportsionaalne edasikind
lustus – tervikuna arvutatud
tehniliste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/eriotstarbe
liste varakogumiteta) –
kahjukindlustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita
tehnilised eraldised õigusabikulude kindlustuse ja proportsionaalse
edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja
selle alammäär võrdub nulliga.

C0040/R0110

Õigusabikulude kindlustus ja
proportsionaalne edasikind
lustus – netokindlustusmaksed
(ilma edasikindlustuseta)
viimase 12 kuu jooksul –
kahjukindlustustegevus

See on õigusabikulude kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlus
tuse kindlustusmaksed seoses kahjukindlustustegevusega (jooksva)
viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustus
maksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.
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C0050/R0110

Õigusabikulude kindlustus ja
proportsionaalne edasikind
lustus – tervikuna arvutatud
tehniliste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/eriotstarbe
liste varakogumiteta) –
elukindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehni
lised eraldised õigusabikulude kindlustuse ja proportsionaalse edasi
kindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelis
test varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle
alammäär võrdub nulliga.

C0060/R0110

Õigusabikulude kindlustus ja
proportsionaalne edasikind
lustus – netokindlustusmaksed
(ilma edasikindlustuseta)
viimase 12 kuu jooksul –
elukindlustustegevus

See on õigusabikulude kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlus
tuse kindlustusmaksed seoses elukindlustustegevusega (jooksva)
viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustus
maksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0120

Abistamisteenuste kindlustus
ja proportsionaalne edasikind
lustus – tervikuna arvutatud
tehniliste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/eriotstarbe
liste varakogumiteta) –
kahjukindlustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita
tehnilised eraldised abistamisteenuste kindlustuse ja proportsionaalse
edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja
selle alammäär võrdub nulliga.

C0040/R0120

Abistamisteenuste kindlustus
ja proportsionaalne edasikind
lustus – netokindlustusmaksed
(ilma edasikindlustuseta)
viimase 12 kuu jooksul –
kahjukindlustustegevus

See on abistamisteenuste kindlustuse ja proportsionaalse edasikind
lustuse kindlustusmaksed seoses kahjukindlustustegevusega (jooksva)
viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustus
maksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0050/R0120

Abistamisteenuste kindlustus
ja proportsionaalne edasikind
lustus – tervikuna arvutatud
tehniliste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/eriotstarbe
liste varakogumiteta) –
elukindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehni
lised eraldised abistamisteenuste kindlustuse ja proportsionaalse
edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja
selle alammäär võrdub nulliga.

C0060/R0120

Abistamisteenuste kindlustus
ja proportsionaalne edasikind
lustus – netokindlustusmaksed
(ilma edasikindlustuseta)
viimase 12 kuu jooksul –
elukindlustustegevus

See on abistamisteenuste kindlustuse ja proportsionaalse edasikind
lustuse kindlustusmaksed seoses elukindlustustegevusega (jooksva)
viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustus
maksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0130

Muude finantskahjude kind
lustus ja proportsionaalne
edasikindlustus – tervikuna
arvutatud tehniliste eraldiste ja
parima hinnangu netosumma
(ilma edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varakogumi
teta) – kahjukindlustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita
tehnilised eraldised muude finantskahjude kindlustuse ja proportsio
naalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarva
mist ja selle alammäär võrdub nulliga.
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C0040/R0130

Muude finantskahjude kind
lustus ja proportsionaalne
edasikindlustus – netokindlus
tusmaksed (ilma edasikindlus
tuseta) viimase 12 kuu jooksul
– kahjukindlustustegevus

See on muude finantskahjude kindlustuse ja proportsionaalse edasi
kindlustuse kindlustusmaksed seoses kahjukindlustustegevusega
(jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute
kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0050/R0130

Muude finantskahjude kind
lustus ja proportsionaalne
edasikindlustus – tervikuna
arvutatud tehniliste eraldiste ja
parima hinnangu netosumma
(ilma edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varakogumi
teta) – elukindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehni
lised eraldised muude finantskahjude kindlustuse ja proportsionaalse
edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja
selle alammäär võrdub nulliga.

C0060/R0130

Muude finantskahjude kind
lustus ja proportsionaalne
edasikindlustus – netokindlus
tusmaksed (ilma edasikindlus
tuseta) viimase 12 kuu jooksul
– elukindlustustegevus

See on muude finantskahjude kindlustuse ja proportsionaalse edasi
kindlustuse kindlustusmaksed seoses elukindlustustegevusega
(jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute
kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0140

Tervisekindlustuse mittepro
portsionaalne edasikindlustus
– tervikuna arvutatud tehni
liste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/eriotstarbe
liste varakogumiteta) –
kahjukindlustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita
tehnilised eraldised tervisekindlustuse mitteproportsionaalse edasi
kindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelis
test varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle
alammäär võrdub nulliga.

C0040/R0140

Tervisekindlustuse mittepro
portsionaalne edasikindlustus
– netokindlustusmaksed (ilma
edasikindlustuseta) viimase 12
kuu jooksul –
kahjukindlustustegevus

See on tervisekindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse
kindlustusmaksed seoses kahjukindlustustegevusega (jooksva)
viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustus
maksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0050/R0140

Tervisekindlustuse mittepro
portsionaalne edasikindlustus
– tervikuna arvutatud tehni
liste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/eriotstarbe
liste varakogumiteta) –
elukindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehni
lised eraldised tervisekindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlus
tuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest vara
kogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär
võrdub nulliga.

C0060/R0140

Tervisekindlustuse mittepro
portsionaalne edasikindlustus
– netokindlustusmaksed (ilma
edasikindlustuseta) viimase 12
kuu jooksul –
elukindlustustegevus

See on tervisekindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse
kindlustusmaksed seoses elukindlustustegevusega (jooksva) viimase
12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete
mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.
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C0030/R0150

Isikukahjude mitteproportsio
naalne edasikindlustus –
tervikuna arvutatud tehniliste
eraldiste ja parima hinnangu
netosumma (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste vara
kogumiteta) –
kahjukindlustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita
tehnilised eraldised isikukahjude mitteproportsionaalse edasikindlus
tuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest vara
kogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär
võrdub nulliga.

C0040/R0150

Isikukahjude mitteproportsio
naalne edasikindlustus – neto
kindlustusmaksed (ilma edasi
kindlustuseta) viimase 12 kuu
jooksul –
kahjukindlustustegevus

See on isikukahjude mitteproportsionaalse edasikindlustuse kindlus
tusmaksed seoses kahjukindlustustegevusega (jooksva) viimase 12
kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete
mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0050/R0150

Isikukahjude mitteproportsio
naalne edasikindlustus –
tervikuna arvutatud tehniliste
eraldiste ja parima hinnangu
netosumma (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste vara
kogumiteta) –
elukindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehni
lised eraldised isikukahjude mitteproportsionaalse edasikindlustuse
puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogu
mitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär
võrdub nulliga.

C0060/R0150

Isikukahjude mitteproportsio
naalne edasikindlustus – neto
kindlustusmaksed (ilma edasi
kindlustuseta) viimase 12 kuu
jooksul – elukindlustustegevus

See on isikukahjude mitteproportsionaalse edasikindlustuse kindlus
tusmaksed seoses elukindlustustegevusega (jooksva) viimase 12 kuu
jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarva
mist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0160

Merenduse, lennunduse ja
transpordi kindlustuse mitte
proportsionaalne edasikind
lustus – tervikuna arvutatud
tehniliste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/eriotstarbe
liste varakogumiteta) –
kahjukindlustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita
tehnilised eraldised merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse
mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustus
lepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate
summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0040/R0160

Merenduse, lennunduse ja
transpordi kindlustuse mitte
proportsionaalne edasikind
lustus – netokindlustusmaksed
(ilma edasikindlustuseta)
viimase 12 kuu jooksul –
kahjukindlustustegevus

See on merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse mittepro
portsionaalse edasikindlustuse kindlustusmaksed seoses kahjukindlus
tustegevusega (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlus
tuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär
võrdub nulliga.

C0050/R0160

Merenduse, lennunduse ja
transpordi kindlustuse mitte
proportsionaalne edasikind
lustus – tervikuna arvutatud
tehniliste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/eriotstarbe
liste varakogumiteta) –
elukindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehni
lised eraldised merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse
mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustus
lepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate
summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.
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C0060/R0160

Merenduse, lennunduse ja
transpordi kindlustuse mitte
proportsionaalne edasikind
lustus – netokindlustusmaksed
(ilma edasikindlustuseta)
viimase 12 kuu jooksul –
elukindlustustegevus

See on merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse mittepro
portsionaalse edasikindlustuse kindlustusmaksed seoses elukindlus
tustegevusega (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlus
tuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär
võrdub nulliga.

C0030/R0170

Varakindlustuse mitteproport
sionaalne edasikindlustus –
tervikuna arvutatud tehniliste
eraldiste ja parima hinnangu
netosumma (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste vara
kogumiteta) –
kahjukindlustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita
tehnilised eraldised varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikind
lustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest
varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alam
määr võrdub nulliga.

C0040/R0170

Varakindlustuse mitteproport
sionaalne edasikindlustus –
netokindlustusmaksed (ilma
edasikindlustuseta) viimase 12
kuu jooksul –
kahjukindlustustegevus

See on varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse kind
lustusmaksed seoses kahjukindlustustegevusega (jooksva) viimase 12
kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete
mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0050/R0170

Varakindlustuse mitteproport
sionaalne edasikindlustus –
tervikuna arvutatud tehniliste
eraldiste ja parima hinnangu
netosumma (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste vara
kogumiteta) –
elukindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehni
lised eraldised varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse
puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogu
mitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär
võrdub nulliga.

C0060/R0170

Varakindlustuse mitteproport
sionaalne edasikindlustus –
netokindlustusmaksed (ilma
edasikindlustuseta) viimase 12
kuu jooksul –
elukindlustustegevus

See on varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse kind
lustusmaksed seoses elukindlustustegevusega (jooksva) viimase 12
kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete
mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0070/R0200

Lineaarse valemi osa elukind
lustuslepingutest ja elukind
lustuse edasikindlustuslepin
gutest tulenevate kohustuste
korral MCR(L,NL)

See on selline lineaarse valemi osa elukindlustuslepingutest ja
elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste
puhul seoses kahjukindlustustegevusega, mis on arvutatud vastavalt
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 252 lõigetele 4 ja 5.

C0080/R0200

Lineaarse valemi osa elukind
lustuslepingutest ja elukind
lustuse edasikindlustuslepin
gutest tulenevate kohustuste
korral MCR(L,L)

See on selline lineaarse valemi osa elukindlustuslepingutest ja
elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste
puhul seoses elukindlustustegevusega, mis on arvutatud vastavalt
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 252 lõigetele 9 ja 10.

C0090/R0210

Kasumiosalusega elukindlus
tuslepingutest tulenevad
kohustused – tagatud hüvitised
– tervikuna arvutatud tehni
liste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/eriotstarbe
liste varakogumiteta) –
kahjukindlustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud riskimarginaalita tehnilised
eraldised tagatud hüvitiste puhul seoses kasumiosalusega elukindlus
tuslepingutest tulenevate kohustustega pärast edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade
mahaarvamist, kusjuures selle alammäär võrdub nulliga, ning kahju
kindlustustegevusega seotud riskimarginaalita tehnilised eraldised
edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul, kui aluseks
olevad kindlustuslepingutest tulenevad kohustused sisaldavad kasu
miosalust, pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest vara
kogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist, kusjuures selle
alammäär võrdub nulliga.
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C0110/R0210

Kasumiosalusega elukindlus
tuslepingutest tulenevad
kohustused – tagatud hüvitised
– tervikuna arvutatud tehni
liste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/eriotstarbe
liste varakogumiteta) –
elukindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehni
lised eraldised tagatud hüvitiste puhul seoses kasumiosalusega
elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega pärast edasikindlus
tuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate
summade mahaarvamist, kusjuures selle alammäär võrdub nulliga,
ning elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised
eraldised edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul, kui
aluseks olevad kindlustuslepingutest tulenevad kohustused sisaldavad
kasumiosalust, pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest
varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist, kusjuures
selle alammäär võrdub nulliga.

C0090/R0220

Kasumiosalusega elukindlus
tuslepingutest tulenevad
kohustused – tuleviku määra
mata hüvitised – tervikuna
arvutatud tehniliste eraldiste ja
parima hinnangu netosumma
(ilma edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varakogumi
teta) – kahjukindlustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita
tehnilised eraldised tuleviku määramata hüvitiste puhul seoses kasu
miosalusega elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega pärast
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sisse
nõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0110/R0220

Kasumiosalusega elukindlus
tuslepingutest tulenevad
kohustused – tuleviku määra
mata hüvitised – tervikuna
arvutatud tehniliste eraldiste ja
parima hinnangu netosumma
(ilma edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varakogumi
teta) – elukindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehni
lised eraldised tuleviku määramata hüvitiste puhul seoses kasumio
salusega elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega pärast
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sisse
nõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0090/R0230

Investeerimisriskiga elukind
lustuslepingutest tulenevad
kohustused – tervikuna arvu
tatud tehniliste eraldiste ja
parima hinnangu netosumma
(ilma edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varakogumi
teta) – kahjukindlustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita
tehnilised eraldised investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tule
nevate kohustuste ja sellistest kindlustuslepingutest tulenevate kohus
tustega seotud edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul
pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest
sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub
nulliga.

C0110/R0230

Investeerimisriskiga elukind
lustuslepingutest tulenevad
kohustused – tervikuna arvu
tatud tehniliste eraldiste ja
parima hinnangu netosumma
(ilma edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varakogumi
teta) – elukindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehni
lised eraldised investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulene
vate kohustuste ja sellistest kindlustuslepingutest tulenevate kohus
tustega seotud edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul
pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest
sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub
nulliga.

C0090/R0240

Elukindlustuslepingutest ja
tervisekindlustuslepingutest
ning nendega seotud edasi
kindlustuslepingutest tule
nevad muud kohustused –
tervikuna arvutatud tehniliste
eraldiste ja parima hinnangu
netosumma (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste vara
kogumiteta) –
kahjukindlustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita
tehnilised eraldised elukindlustuslepingutest ja sellistest kindlustusle
pingutest tulenevate kohustustega seotud edasikindlustuslepingutest
tulenevate muude kohustuste puhul pärast edasikindlustuslepingutest
ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaar
vamist ja selle alammäär võrdub nulliga.
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C0110/R0240

Elukindlustuslepingutest ja
tervisekindlustuslepingutest
ning nendega seotud edasi
kindlustuslepingutest tule
nevad muud kohustused –
tervikuna arvutatud tehniliste
eraldiste ja parima hinnangu
netosumma (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste vara
kogumiteta) –
elukindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehni
lised eraldised elukindlustuslepingutest ja sellistest kindlustuslepingu
test tulenevate kohustustega seotud edasikindlustuslepingutest tulene
vate muude kohustuste puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarva
mist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0100/R0250

Kõigist elukindlustuslepingu
test ning nendega seotud
edasikindlustuslepingutest
tulenevate kohustuste kogu
riskikapital – riskikapitali
(ilma edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varakogumi
teta) netosumma kokku –
kahjukindlustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud kogu riskikapital, st järg
miste elementide summa kõigi kohustusi tekitavate elukindlustusle
pingute ja elukindlustuse edasikindlustuslepingute lõikes: suurimad
summad, mida kindlustusandja maksaks lepingu alusel kindlustatud
isikute surma või töövõimetuse korral pärast sellisel juhul edasikind
lustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate
summade mahaarvamist, ja surma või töövõimetuse korral maksta
vate annuiteetide oodatav nüüdisväärtus, millest on lahutatud parima
hinnangu netosumma (alammäär võrdub nulliga).

C0120/R0250

Kõigist elukindlustuslepingu
test ning nendega seotud
edasikindlustuslepingutest
tulenevate kohustuste kogu
riskikapital – riskikapitali
(ilma edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varakogumi
teta) netosumma kokku –
elukindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud kogu riskikapital, st järgmiste
elementide summa kõigi kohustusi tekitavate elukindlustuslepingute
ja elukindlustuse edasikindlustuslepingute lõikes: suurimad summad,
mida kindlustusandja maksaks lepingu alusel kindlustatud isikute
surma või töövõimetuse korral pärast sellisel juhul edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade
mahaarvamist, ja surma või töövõimetuse korral makstavate annui
teetide oodatav nüüdisväärtus, millest on lahutatud parima hinnangu
netosumma (alammäär võrdub nulliga).

C0130/R0300

Miinimumkapitalinõude üldine
arvutamine – lineaarne
miinimumkapitalinõue

Lineaarne miinimumkapitalinõue on kahjukindlustuslepingutest ja
kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustustega
seotud miinimumkapitalinõude lineaarse valemi osa ja elukindlustus
lepingutest ja elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate
kohustustega seotud miinimumkapitalinõude lineaarse valemi osa
summa, mis on arvutatud vastavalt delegeeritud määruse (EL)
2015/35 artiklile 249.

C0130/R0310

Miinimumkapitalinõude üldine
arvutamine –
solventsuskapitalinõue

See on viimane direktiivi 2009/138/EÜ artiklite 103–127 kohaselt
arvutatav ja esitatav solventsuskapitalinõue – kas aasta solventsuska
pitalinõue või uuem, kui solventsuskapitalinõue on uuesti arvutatud
(nt riskiprofiili muutumise tõttu), sealhulgas lisakapitalinõue.
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kes kasutavad solventsuskapi
talinõude arvutamiseks sisemudelit või osalist sisemudelit, peavad
aluseks võtma asjakohase solventsuskapitalinõude, välja arvatud
juhul, kui riiklik järelevalveasutus nõuab direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 129 lõike 3 alusel tuginemist standardvalemile.

C0130/R0320

Miinimumkapitalinõude üldine
arvutamine – miinimumkapi
talinõude ülemmäär

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 129 lõike 3 kohaselt on see 45 %
solventsuskapitalinõudest (sh mis tahes lisakapitalinõue).

C0130/R0330

Miinimumkapitalinõude üldine
arvutamine – miinimumkapi
talinõude alammäär

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 129 lõike 3 kohaselt on see 25 %
solventsuskapitalinõudest (sh mis tahes lisakapitalinõue).
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C0130/R0340

Miinimumkapitalinõude üldine
arvutamine – kombineeritud
miinimumkapitalinõue

See on valemi sellise osa tulemus, mis on arvutatud vastavalt dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 248 lõikele 2.

C0130/R0350

Miinimumkapitalinõude üldine
arvutamine – miinimumkapi
talinõude absoluutne
alammäär

See arvutatakse vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 129 lõike 1
punktile d ►M2 ja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artik
lile 253 ◄.

C0130/R0400

Miinimumkapitalinõue

See on valemi sellise osa tulemus, mis on arvutatud vastavalt dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 248 lõikele 1.

C0140/R0500

Kahju- ja elukindlustuse ting
liku miinimumkapitalinõude
arvutamine – tinglik lineaarne
miinimumkapitalinõue –
kahjukindlustustegevus

See arvutatakse vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artikli 252 lõikele 3.

C0150/R0500

Kahju- ja elukindlustuse ting
liku miinimumkapitalinõude
arvutamine – tinglik lineaarne
miinimumkapitalinõue –
elukindlustustegevus

See arvutatakse vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artikli 252 lõikele 9.

C0140/R0510

Kahju- ja elukindlustuse ting
liku miinimumkapitalinõude
arvutamine – tinglik solvent
suskapitalinõue ilma lisakapi
talinõudeta (aastane või värs
keim arvutus) –
kahjukindlustustegevus

See on viimane direktiivi 2009/138/EÜ artiklite 103–127 kohaselt
arvutatav ja esitatav tinglik solventsuskapitalinõue – kas aasta
solventsuskapitalinõue või uuem, kui tinglik solventsuskapitalinõue
on uuesti arvutatud (nt riskiprofiili muutumise tõttu), välja arvatud
lisakapitalinõue. Kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kes kasutavad
solventsuskapitalinõude arvutamiseks sisemudelit või osalist sisemu
delit, peavad aluseks võtma asjakohase solventsuskapitalinõude, välja
arvatud juhul, kui riiklik järelevalveasutus nõuab direktiivi 2009/138/
EÜ artikli 129 lõike 3 alusel tuginemist standardvalemile.

C0150/R0510

Kahju- ja elukindlustuse ting
liku miinimumkapitalinõude
arvutamine – tinglik solvent
suskapitalinõue ilma lisakapi
talinõudeta (aastane või värs
keim arvutus) –
elukindlustustegevus

See on viimane direktiivi 2009/138/EÜ artiklite 103–127 kohaselt
arvutatav ja esitatav tinglik solventsuskapitalinõue – kas aasta
solventsuskapitalinõue või uuem, kui tinglik solventsuskapitalinõue
on uuesti arvutatud (nt riskiprofiili muutumise tõttu), välja arvatud
lisakapitalinõue. Kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kes kasutavad
solventsuskapitalinõude arvutamiseks sisemudelit või osalist sisemu
delit, peavad aluseks võtma asjakohase solventsuskapitalinõude, välja
arvatud juhul, kui riiklik järelevalveasutus nõuab direktiivi 2009/138/
EÜ artikli 129 lõike 3 alusel tuginemist standardvalemile.

C0140/R0520

Kahju- ja elukindlustuse ting
liku miinimumkapitalinõude
arvutamine – tingliku miini
mumkapitalinõude ülemmäär
– kahjukindlustustegevus

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 129 lõike 3 kohaselt on see 45 %
kahjukindlustustegevuse tinglikust solventsuskapitalinõudest (sh
kahjukindlustustegevuse lisakapitalinõue).
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C0150/R0520

Kahju- ja elukindlustuse ting
liku miinimumkapitalinõude
arvutamine – tingliku miini
mumkapitalinõude ülemmäär
– elukindlustustegevus

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 129 lõike 3 kohaselt on see 45 %
elukindlustustegevuse tinglikust solventsuskapitalinõudest (sh
elukindlustustegevuse lisakapitalinõue).

C0140/R0530

Kahju- ja elukindlustuse ting
liku miinimumkapitalinõude
arvutamine – tingliku miini
mumkapitalinõude alammäär –
kahjukindlustustegevus

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 129 lõike 3 kohaselt on see 25 %
kahjukindlustustegevuse tinglikust solventsuskapitalinõudest (sh
kahjukindlustustegevuse lisakapitalinõue).

C0150/R0530

Kahju- ja elukindlustuse ting
liku miinimumkapitalinõude
arvutamine – tingliku miini
mumkapitalinõude alammäär –
elukindlustustegevus

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 129 lõike 3 kohaselt on see 25 %
elukindlustustegevuse tinglikust solventsuskapitalinõudest (sh
elukindlustustegevuse lisakapitalinõue).

C0140/R0540

Kahju- ja elukindlustuse ting
liku miinimumkapitalinõude
arvutamine – tinglik kombi
neeritud miinimumkapitali
nõue – kahjukindlustustegevus

See arvutatakse vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artikli 252 lõikele 3.

C0150/R0540

Kahju- ja elukindlustuse ting
liku miinimumkapitalinõude
arvutamine – tinglik kombi
neeritud miinimumkapitali
nõue – elukindlustustegevus

See arvutatakse vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artikli 252 lõikele 8.

C0140/R0550

Kahju- ja elukindlustuse ting
liku miinimumkapitalinõude
arvutamine – tingliku miini
mumkapitalinõude absoluutne
alammäär –
kahjukindlustustegevus

See summa on kindlaks määratud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 129
lõike 1 punkti d alapunktis i ►M2 enne delegeeritud määruse (EL)
2015/35 artikli 253 arvessevõtmist ◄.

C0150/R0550

Kahju- ja elukindlustuse ting
liku miinimumkapitalinõude
arvutamine – tingliku miini
mumkapitalinõude absoluutne
alammäär –
elukindlustustegevus

See summa on kindlaks määratud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 129
lõike 1 punkti d alapunktis ii ►M2 enne delegeeritud määruse (EL)
2015/35 artikli 253 arvessevõtmist ◄.
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C0140/R0560

Kahju- ja elukindlustuse ting
liku miinimumkapitalinõude
arvutamine – tinglik miini
mumkapitalinõue –
kahjukindlustustegevus

See on kahjukindlustuse tinglik miinimumkapitalinõue, mis on arvu
tatud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 252 lõikele
2.

C0150/R0560

Kahju- ja elukindlustuse ting
liku miinimumkapitalinõude
arvutamine – tinglik miini
mumkapitalinõue –
elukindlustustegevus

See on elukindlustuse tinglik miinimumkapitalinõue, mis on arvu
tatud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 252 lõikele
7.

S.29.01 – Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.
Vorm S.29.01 koos vormidega S.29.02 kuni S.29.04 selgitab selle summa variat
siooni, mille võrra varad ületavad kohustisi, viies vastavusse muutuse erinevad
allikad (vaata viit peamist allikat allpool punktis b). Neis vormides tuleb kajas
tada väärtuse tekkimist (nt tulu investeeringutest).
Vorm S.29.01 hõlmab:
a) põhiomavahendite kirjete kõigi variatsioonide esitamist aruandeperioodil.
Selles käsitletakse selle summa variatsiooni, mille võrra varad ületavad kohus
tisi ja mis on osa koguvariatsioonist. Esimene analüüs koostatakse sellise
teabe põhjal, mis on esitatud ka vormis S.23.01 (aasta N ja N – 1);
b) kokkuvõtet 5 peamisest allikast, mis mõjutavad selle summa variatsiooni,
mille võrra varad ületavad kohustisi, eelneva ja viimase aruandeperioodi vahe
lisel ajavahemikul (lahtrid C0030/R0190 kuni C0030/R0250):
— investeeringute ja finantskohustistega seotud variatsioon – üksikasjalik
teave on esitatud vormis S.29.02;
— tehniliste eraldistega seotud variatsioon – üksikasjalik teave on esitatud
vormides S.29.03 ja S.29.04;
— puhtalt kapitalikirjete variatsioon, mida tegevus otseselt ei mõjuta (nt
lihtaktsiate arvu ja väärtuse variatsioon); neid variatsioone analüüsitakse
üksikasjalikult vormis S.23.03;
— muud peamised variatsioonid, mis on seotud tulumaksu ja dividendide
väljamaksmisega, täpsemalt:
— edasilükkunud tulumaksupositsiooni variatsioon,
— aruandeperioodi tulumaks,
— dividendide väljamaksmine,
— muud, mujal selgitamata variatsioonid.
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Need kirjed ei hõlma kõiki põhiomavahendite kirjeid, vaid üksnes kirjeid
enne kohandamisi/mahaarvamisi järgmistel puhkudel:
— finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida ei tule kajastada
korrigeerimisreservis ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omava
henditeks liigitamise kriteeriumidele;
— osalused finantseerimis- ja krediidiasutustes.

C0020/R0010
– R0120

Põhiomavahendite kirjed
– aasta N – 1

Need kirjed ei hõlma kõiki põhiomavahendite kirjeid, vaid üksnes kirjeid
enne kohandamisi/mahaarvamisi järgmistel puhkudel:
— finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida ei tule kajastada
korrigeerimisreservis ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omava
henditeks liigitamise kriteeriumidele;
— osalused finantseerimis- ja krediidiasutustes.

C0030/
R0010–R0120

Põhiomavahendite kirjed
– variatsioon

Omavahendite kirjete variatsioon aruandeperioodide N ja N – 1 vahel.

C0030/R0130

Summa, mille võrra
varad ületavad kohustisi
(põhiomavahendite
variatsioon, mis on sele
tatav variatsioonianalüüsi
vormide abil)

Selle summa variatsioon, mille võrra varad ületavad kohustisi. Seda kirjet
hinnatakse täiendavalt ridadel R0190 kuni R0250 ja vormidel S.29.02
kuni S.29.04.

C0030/R0140

Omaaktsiad

Bilansis varana kajastatud omaaktsiate variatsioon.

C0030/R0150

Prognoositavad divi
dendid, väljamaksed ja
maksud

Prognoositavate dividendide, väljamaksete ja maksude variatsioon.

C0030/R0160

Muud põhiomavahendite
kirjed

Muude põhiomavahendite kirjete variatsioon

C0030/R0170

Eraldatud vahendite
kogumite ja kattuvuse
kohandamise portfellide
tõttu piiratud omavahen
dite kirjed

Eraldatud vahendite kogumite ja kattuvuse kohandamise portfellide tõttu
piiratud omavahendite kirjete variatsioon.

C0030/R0180

Korrigeerimisreservi
variatsioon kokku

Korrigeerimisreservi variatsioon kokku.

C0030/R0190

Investeeringute ja
finantskohustistega
seotud variatsioon

Selle summa variatsioon, mille võrra varad ületavad kohustisi ja mis on
seletatav investeeringute ja finantskohustiste variatsiooniga (nt väärtuse
variatsioon asjaomasel ajavahemikul, finantstulude variatsioon jne).

C0030/R0200

►M1 Neto tehniliste
eraldistega seotud
variatsioon ◄

Selle summa variatsioon, mille võrra varad ületavad kohustisi ja mis on
seletatav tehniliste eraldiste variatsiooniga (nt eraldiste tühistamine või
uued teenitud kindlustusmaksed jne).

C0030/R0210

Kapitalipõhiomavahen
dite kirjete ja muude
aktsepteeritud kirjete
variatsioon

See summa seletab selle summa variatsiooni, mille võrra varad ületavad
kohustisi, seda osa, mis on tingitud muutustest puhtalt kapitalikirjetes,
nagu lihtaktsiakapital (sh omaaktsiad), eelisaktsiad, vahendite ülejääk.

C0030/R0220

Edasilükkunud tulu
maksu positsiooni
variatsioon

Selle summa variatsioon, mille võrra varad ületavad kohustisi ja mis on
seletatav edasilükkunud tulumaksu varade ja edasilükkunud tulumaksu
kohustiste variatsiooniga.

Summat, mille võrra varad ületavad kohustisi, tuleb käsitada enne
finantseerimis- ja krediidiasutustes olevate osaluste mahaarvamisi.
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C0030/R0230

Aruandeperioodi
tulumaks

Äriühingu tulumaksu summa aruandeperioodil, nagu see on kajastatud
aruandeperioodi finantsaruannetes.

C0030/R0240

Dividendide väljamaksed

Aruandeperioodil välja makstud dividendide summa, nagu see on kajas
tatud aruandeperioodi finantsaruannetes.

C0030/R0250

Selle summa muud
variatsioonid, mille võrra
varad ületavad kohustisi

Selle summa ülejäänud variatsioonid, mille võrra varad ületavad kohustisi.

S.29.02 – Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi – seletatav investee
ringute ja finantskohustistega
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.
Vorm S.29.02 keskendub muutustele summas, mille võrra varad ületavad kohus
tisi, mis on seletatavad investeeringute ja finantskohustistega.
Vorm S.29.02 hõlmab:
i. tuletisinstrumentide (kui investeeringute) kohustiste positsiooni;
ii. omaaktsiaid;
iii. finantskohustisi (kaasa arvatud allutatud kohustised);
iv. siia ei kuulu varad, mida hoitakse investeerimisriskiga elukindlustuse vahen
dite jaoks;
v. siia ei kuulu kinnisvara omakasutuseks.
Kõigi nende kirjete puhul hõlmab vorm investeeringuid, mida hoitakse eelneva
aruandeperioodi (N – 1) lõppkuupäeva seisuga, ja investeeringuid, mis on oman
datud/tehtud aruandeperioodil (N).
Investeerimisriskiga elukindlustuse vahendite jaoks hoitavate varade puhul
võetakse hindamisega seotud põhiomavahendite kohandust arvesse vormis
S.29.03.
Erinevus vormi S.29.02 (viimane tabel) ja vormis S.09.01 esitatud teabe vahel
seisneb omaaktsiatest saadud tulu kaasamises ja investeerimisriskiga elukindlus
tuse väljajätmises. Vormi eesmärgiks on anda üksikasjalik ülevaade muudatustest
summas, mille võrra varad ületavad kohustisi, seoses investeeringutega, võttes
arvesse:
i. väärtuse muutust, mis mõjutab summat, mille võrra varad ületavad kohustisi
(nt müügist tulenev realiseerunud kasum ja kahjum, aga ka väärtuse hinda
misest tulenevad erinevused);
ii. investeeringutest tingitud tulusid;
iii. investeeringutega seotud kulusid (sealhulgas finantskohustiste intressikulu).

KIRJE

C0010/R0010

Investeeringute väärtuse
muutumine

JUHISED

Investeeringute väärtuse muutumine, sealhulgas:
— portfelli varade puhul aruandeperioodi (N) lõpu ja aasta (N – 1) alguse
Solventsus II kohaste väärtuste erinevus;
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— selliste investeeringute puhul, millest on väljutud kahe aruandeperioodi
vahel (kaasa arvatud juhul, kui vara soetati aruandeperioodi jooksul),
erinevus müügihinna ja Solventsus II kohase väärtuse vahel viimase
aruandeperioodi seisuga (või aruandeperioodil soetatud investeeringu
puhul soetuskulutuse väärtus);
— selliste varade puhul, mis on soetatud aruandeperioodi jooksul ja mida
aruandeperioodi lõpu seisuga endiselt hoitakse, erinevus Solventsus II
kohase sulgemisväärtuse ja soetuskulutuse/väärtuse vahel.
See hõlmab tuletisinstrumentidega seotud summasid sõltumata sellest, kas
tuletisinstrumendid on vara või kohustis.
See ei hõlma summasid, mis on kajastatud real R0040 „Investeerimis
tulud” ja real R0050 „Investeeringutega seotud kulud, sh allutatud kohus
tiste ja finantskohustiste intressikulu”.

C0010/R0020

Omaaktsiate väärtuse
muutumine

Sama kui lahtri C0010/R0010 puhul, kuid seoses omaaktsiatega.

C0010/R0030

Finantskohustiste ja allu Finantskohustiste ja allutatud kohustiste väärtuse muutumine, sealhulgas:
tatud kohustiste väärtuse
— selliste finantskohustiste ja allutatud kohustiste puhul, mis on emiteeritud
muutumine
enne aruandeperioodi ja mida pole tagasi ostetud, aruandeperioodi (N)
lõpu ja aruandeperioodi (N – 1) alguse Solventsus II kohaste väärtuste
erinevus;
►M1 — Aruandeperioodi jooksul tagasi ostetud finantskohustiste ja
allutatud kohustiste puhul erinevus tagasiostu hinna ja Solventsus II
kohase väärtuse vahel viimase aruandeperioodi lõpu seisuga; ◄
— aruandeperioodi jooksul emiteeritud finantskohustiste ja allutatud
kohustiste puhul, mida pole aruandeperioodi jooksul tagasi ostetud,
erinevus Solventsus II kohase sulgemisväärtuse ja emiteerimise hinna
vahel.

C0010/R0040

Investeerimistulud

Siia kuuluvad dividendid, intressid, renditulu ja muud tulud, mis seon
duvad vormiga S.29.02 hõlmatud investeeringutega.

C0010/R0050

Investeeringutega seotud
kulud, sealhulgas allu
tatud kohustiste ja
finantskohustiste
intressikulu

Investeeringutega seotud kulud, sealhulgas allutatud kohustiste ja finants
kohustiste intressikulu, kaasa arvatud:
— investeeringute haldamise kulud, mis seonduvad kirjetega „Investee
ringud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad
varad)” ja „Omaaktsiad”:
— allutatud kohustiste ja finantskohustiste intressikulu, mis seondub
kirjetega „Muud finantskohustised kui krediidiasutustele võlgnetavad
summad”, „Krediidiasutustele võlgnetavad summad” ja „Allutatud
kohustised”.
Need kulud vastavad kuludele, mida on kajastatud perioodi lõpu seisuga
tekkepõhisel alusel.

C0010/R0060

Selle summa variatsioon,
mille võrra varad
ületavad kohustisi ja mis
on seletatav investeerin
gute ja finantskohustiste
juhtimisega

Selle summa variatsioon kokku, mille võrra varad ületavad kohustisi ja
mis on seletatav investeeringute ja finantskohustiste juhtimisega.
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C0010/R0070

Dividendid

JUHISED

Aruandeperioodil teenitud dividendide summa, välja arvatud dividendid
varadelt, mida hoitakse investeerimisriskiga elukindlustuse vahendite
jaoks, või omakasutuseks mõeldud kinnisvaralt.
Tuleb kohaldada sama määratlust nagu vormis S.09.01 (välja arvatud
arvesse võetavate investeeringute ulatuse osas).

C0010/R0080

Intressid

Aruandeperioodil teenitud intresside summa, välja arvatud intressid vara
delt, mida hoitakse investeerimisriskiga elukindlustuse vahendite jaoks,
või omakasutuseks mõeldud kinnisvaralt.
Tuleb kohaldada sama määratlust nagu vormis S.09.01 (välja arvatud
arvesse võetavate investeeringute ulatuse osas).

C0010/R0090

Renditulu

Aruandeperioodil teenitud renditulu summa, välja arvatud renditulu vara
delt, mida hoitakse investeerimisriskiga elukindlustuse vahendite jaoks,
või omakasutuseks mõeldud kinnisvaralt.
Tuleb kohaldada sama määratlust nagu vormis S.09.01 (välja arvatud
arvesse võetavate investeeringute ulatuse osas).

C0010/R0100

Muud tulud

Muu investeerimistulu summa, mis on kogunenud aruandeaasta lõpu
seisuga. Kohaldatakse muu investeerimistulu suhtes, mida ei kajastata
lahtrites C0010/R0070, C0010/R0080 ja C0010/R0090, nt väärtpaberite
laenuks andmise tasud, siduvate kohustustega seotud tasud jne, välja
arvatud tasu varadelt, mida hoitakse investeerimisriskiga elukindlustuse
vahendite jaoks, või omakasutuseks mõeldud kinnisvaralt.

S.29.03 – Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi – seletatav tehniliste
eraldistega
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.
Vorm S.29.03 keskendub muutustele summas, mille võrra varad ületavad kohus
tisi ja mis on seletatav tehniliste eraldistega. Tehniliste eraldiste ulatus hõlmab
parima hinnangu ja riskimarginaali kaudu kajastatud riske ja riske, mis kajas
tuvad tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste kaudu.
Mis puutub arvutamise järjekorda tabelis „Parima hinnangu variatsioon”, siis ei
peeta arvutuse sooritamise järjekorra esitamist normatiivseks, eeldusel et eri
lahtrite sisu kajastab kõnealuste lahtrite eesmärki ja määratlust.
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad andmed õnnetusjuhtumi aastate või
kindlustusaastate kaupa olenevalt sellest, kuidas riiklik järelevalveasutus nõuab.
Kui riiklik järelevalveasutus ei ole sellekohaseid nõudeid kindlaks määranud, siis
võib kindlustus- või edasikindlustusandja lähtuda õnnetusjuhtumi aastast või
kindlustusaastast vastavalt sellele, kuidas ta haldab oma äriliine, mis on määrat
letud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas, kuid ta peab seda tegema aastast
aastasse järjekindlalt.
Vormi eesmärgiks on anda üksikasjalik ülevaade muudatustest summas, mille
võrra varad ületavad kohustisi, seoses tehniliste eraldistega, võttes arvesse järg
mist:
— muutused tehnilistes eraldistes;
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Millest parima hinnangu variatsioon – analüüs kindlustusaasta kaupa, kui see on asjakohane – koos
edasikindlustusega

C0010–C0020/
R0010

Esmane parim hinnang

Parima hinnangu summa – koos edasikindlustusega – nagu esitatud
bilansis aasta N – 1 sulgemise seisuga seoses delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas kindlaks määratud nende äriliinidega, mille puhul kasuta
takse parima hinnangu arvutamiseks kindlustusaasta meetodit.

C0010–C0020/
R0020

Erakorralised asjaolud,
mis põhjustavad esmase
parima hinnangu
korrigeerimise

Esmase parima hinnangu kohanduse summa seoses muude asjaoludega kui
näitajate muutmine, mis põhjustas esmase parima hinnangu korrigeerimise.
Hõlmab peamiselt muutusi mudelites (juhul kui mudeleid kasutatakse)
mudeli parandamise ja muude muudatuste eesmärgil. Ei hõlma muutusi
eeldustes.
Neid lahtreid kohaldatakse eeldatavalt peamiselt elukindlustustegevus
suhtes.

C0010–C0020/
R0030

Muutused näitajates

Esmase parima hinnangu kohanduse summa seoses portfelli näitajate
muutumisega, nagu näiteks portfelli (osa) müümine ja ostmine. See võib
hõlmata ka näitajate muutusi seoses kohustuste muutumisega kahjukind
lustuslepingutest tulenevateks annuiteetideks (mis põhjustab muutuste
kandumist kahjukindlustusest elukindlustusse).

C0010–C0020/
R0040

Välisvaluuta variatsioon

Esmase parima hinnangu kohanduse summa seoses välisvaluuta variat
siooniga perioodi jooksul.
Sellisel juhul peetakse tegelikult silmas välisvaluuta variatsiooni kohalda
mist lepingute suhtes, mis on sõlmitud bilansi valuutast erinevas valuutas.
Arvutamise seisukohast esmases parimas hinnangus sisalduvate lepingute
rahavood lihtsalt konverteeritakse sõltuvalt välisvaluuta variatsioonist.
See kirje ei käsitle kindlustusportfelli mõju rahavoogudele, mis on põhjus
tatud aasta N – 1 varade uuesti hindamisest, mille põhjuseks on välisva
luuta variatsioon aasta N jooksul.

C0010–C0020/
R0050

Parim hinnang perioodi
jooksul võetud riskidele

See hõlmab selliste eeldatavate tulevaste rahavoogude nüüdisväärtust
(koos edasikindlustusega), mis sisalduvad parimas hinnangus ja seonduvad
perioodi jooksul võetud riskidega.
Seda kajastatakse bilansipäeva seisuga (ja mitte riski tekkimise tegeliku
kuupäeva seisuga), st see kuulub bilansipäeva seisuga parima hinnangu
hulka.
Rahavoogude ulatus viitab direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 77.

C0010–C0020/
R0060

Parima hinnangu variat
sioon seoses diskonto
määra kõrvaldamisega –
enne perioodi võetud
riskid

Siin kajastatav parima hinnangu variatsioon seostub ainult diskontomäära
kõrvaldamisega ja ei võta arvesse muid parameetreid, nagu näiteks
muutused eeldustes või diskontomäärades, kogemuste suhtes kohandamine
jne.
Kõrvaldamise mõistet võib kirjeldada järgmiselt: aasta N – 1 parim
hinnang arvutatakse uuesti, kuid kasutades sealjuures muudetud
intressikõverat.
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Et eraldada variatsiooni selline range ulatus, võib arvutus olla järgmine:
— võetakse arvesse esmane parim hinnang, kaasa arvatud esmase parima
hinnangu kohandus (lahtrid C0010/R0010 kuni R0040);
— selle näitaja põhjal arvutatakse diskontomäärade kõrvaldamine.

C0010–C0020/
R0070

Parima hinnangu variat
sioon seoses aasta N
prognoositud sissetule
vate ja väljaminevate
rahavoogudega – enne
perioodi võetud riskid

Kindlustusmaksed, nõuded ja üles öeldud lepingud, mida esmases parimas
hinnangus prognoositi kui aasta jooksul maksmisele kuuluvaid, ei võeta
bilansipäeva seisuga arvutatud parimas hinnangus enam arvesse, kuna
need oleks aasta jooksul makstud/saadud. Sooritatakse neutraliseeriv
kohandus.
Kõnealuse kohanduse eraldamiseks võib arvutus olla järgmine:
— võetakse arvesse esmane parim hinnang (lahter C0010/R0010), kaasa
arvatud esmase parima hinnangu kohandus (lahtrid C0010/R0020 kuni
R0040);
— eraldatakse rahavoogude summa (sissetulevad miinus väljaminevad
rahavood), mida prognoositi vaadeldava perioodi kõnealuses esmases
parimas hinnangus;
— rahavoogude eraldatud summa lisandub esmasele parimale hinnangule
(neutraliseeriva mõju tõttu) ja kantakse lahtritesse C0010/R0070 ja
C0020/R0070.

C0010–C0020/
R0080

Parima hinnangu variat
sioon seoses kogemusega
– enne perioodi võetud
riskid

Siin kajastatav parima hinnangu variatsioon seostub rangelt ainult tegeli
kult realiseerunud rahavoogudega võrreldes prognoositud rahavoogudega.
Arvutamise eesmärgil ja juhul kui teave realiseerunud rahavoogude kohta
pole kättesaadav, võib parima hinnangu variatsiooni seoses kogemusega
arvutada realiseerunud tehniliste voogude ja prognoositud rahavoogude
vahena.
Realiseerunud tehnilised vood osutavad Solventsus II põhimõtete kohaselt
kajastatud tehnilistele voogudele, st tegelikele kindlustusmaksetele, tegeli
kult rahuldatud nõuetele ja tegelikult kajastatud kuludele.

C0010–C0020/
R0090

Parima hinnangu variat
sioon seoses muutustega
mittemajanduslikes
eeldustes – enne perioodi
võetud riskid

See osutab peamiselt muutustele esitatud, kuid veel rahuldamata nõuetes,
mida ei ole põhjustanud realiseerunud tehnilised vood (nt tekkinud, kuid
esitamata nõuete summa läbivaatamine juhtumipõhiselt), ja otseselt kind
lustusriskidega seotud eelduste muutustele (st kindlustuslepingute katke
mise määrad), mida võib käsitada mittemajanduslike eeldustena.
Et eraldada eelduste muutustega seotud variatsiooni range ulatus, võib
arvutus olla järgmine:
►M1 — Võetakse arvesse esmane parim hinnang (andmeväli C0010/
R0010), kaasa arvatud esmase parima hinnangu kohandus (andme
väljad C0010/R0010 – R0040) ja kõrvaldamise mõju, aasta N prog
noositud rahavoogude kohta (vastavalt C0010/R0060 – R0080 ja
C0020/R0060 – R0080); ◄
— selle näitaja põhjal tehakse arvutused uute eeldustega, mis ei ole
seotud diskontomääradega, mida kohaldati aasta N lõpu seisuga (kui
see on asjakohane).
Selliselt saadakse parima hinnangu variatsioon, mis on rangelt seotud
muutustega eeldustes. Tulemuses ei pruugi kajastuda variatsioon, mis
tuleneb esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete juhtumipõhisest läbivaata
misest, mis tuleb seetõttu juurde liita.
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Kahjukindlustuse puhul võib esineda juhtumeid, kus eeldustega seotud
muutusi ei ole võimalik eristada kogemustega seotud muutustest
(C0020/R0080). Sellistel juhtudel esitage lahtris C0020/R0080 kajastatud
koguarv.

C0010–C0020/
R0100

Parima hinnangu variat
sioon seoses muutustega
majanduskeskkonnas –
enne perioodi võetud
riskid

See osutab peamiselt eeldustele, mis ei ole otseselt seotud kindlustusriski
dega, st peamiselt majanduskeskkonna muutuste mõju rahavoogudele
(võttes arvesse juhtimisotsuseid, nt tuleviku määramata hüvitiste vähenda
mine) ja muutused diskontomäärades.
Kahjukindlustuse puhul (C0020/R0100) kajastatakse juhul, kui inflatsioo
nist tulenevat variatsiooni ei ole võimalik eristada kogemustega seotud
muutustest, kogu summa lahtris C0020/R0080.
Et eraldada variatsiooni selline range ulatus, võib arvutus olla järgmine:
— võetakse arvesse esmane parim hinnang, kaasa arvatud esmase parima
hinnangu kohandus (lahtrid C0010/R0010 kuni R0040) ja kõrvalda
mise mõju, aasta N prognoositud rahavoogude ja kogemuse kohta
(vastavalt C0010/R0060 kuni R0080 ja C0020/R0060 kuni R0080
või alternatiivse võimalusena vastavalt C0010/R0060 kuni R0090 ja
C0020/R0060 kuni R0090);
— selle näitaja põhjal tehakse arvutused uute diskontomääradega, mida
kohaldati aastal N, koos seotud finantseeldustega (kui see on asjako
hane).
Selliselt saadakse parima hinnangu variatsioon, mis on rangelt seotud
muutustega diskontomäärades ja seotud finantseeldustes.

C0010–C0020/
R0110

Muud, mujal selgitamata
muutused

Vastab parima hinnangu muudele variatsioonidele, mida ei kajastata
lahtrites C0010/R0010 kuni R0100 (elukindlustuse puhul) või C0020/
R0010 kuni R0100 (kahjukindlustuse puhul).

C0010–C0020/
R0120

Bilansipäeva seisuga
arvutatud parim hinnang
– koos
edasikindlustusega

Parima hinnangu summa nagu esitatud bilansis aasta N sulgemise seisuga
seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas kindlaks määratud nende
äriliinidega, mille puhul kasutatakse parima hinnangu arvutamiseks kind
lustusaasta meetodit.
Need lahtrid võivad olla null (kui ei kasutata kindlustusaasta meetodit) või
võrduda bilansipäeva seisuga arvutatud parima hinnanguga bilansis, kui ei
kasutata õnnetusjuhtumi aasta meetodit.

Millest parima hinnangu variatsioon – analüüs kindlustusaasta kaupa, kui see on asjakohane – edasikindlus
tuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad

C0030–C0040/
R0130

Esmane parim hinnang

Edasikindlustuslepingutest tulenevate sissenõutavate summade parima
hinnangu summa nagu esitatud bilansis aasta N – 1 sulgemise seisuga
seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas kindlaks määratud
nende äriliinidega, mille puhul kasutatakse parima hinnangu arvutamiseks
kindlustusaasta meetodit.

C0030–C0040/
R0140

Bilansipäeva seisuga
arvutatud parim hinnang

Edasikindlustuslepingutest tulenevate sissenõutavate summade parima
hinnangu summa nagu esitatud bilansis aasta N sulgemise seisuga seoses
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas kindlaks määratud nende ärilii
nidega, mille puhul kasutatakse parima hinnangu arvutamiseks kindlustus
aasta meetodit.
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Millest parima hinnangu variatsioon – analüüs õnnetusjuhtumi aasta kaupa, kui see on asjakohane – koos
edasikindlustusega
C0050–C0060/
R0150

Esmane parim hinnang

Parima hinnangu summa – koos edasikindlustusega – nagu esitatud
bilansis aasta N – 1 sulgemise seisuga seoses delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas kindlaks määratud nende äriliinidega, mille puhul kasuta
takse parima hinnangu arvutamiseks õnnetusjuhtumi aasta meetodit.

C0050–C0060/
R0160

Erakorralised asjaolud,
mis põhjustavad esmase
parima hinnangu
korrigeerimise

Sama kui lahtrite C0010 ja C0020/R0020 puhul.

C0050–C0060/
R0170

Muutused näitajates

Sama kui lahtrite C0010 ja C0020/R0030 puhul.

C0050–C0060/
R0180

Välisvaluuta variatsioon

Sama kui lahtrite C0010 ja C0020/R0040 puhul.

C0050–C0060/
R0190

Pärast perioodi lõppu
kaetud riskide parima
hinnangu variatsioon

Eeldatavasti puudutavad need lahtrid peamiselt kahjukindlustust ja
viitavad muutustele (osas) kindlustusmaksete eraldistes (st kõigi lepingu
piiresse jäävate kajastatud kohustuste suhtes hindamispäeval, kui nõue ei
ole veel tekkinud) järgmiselt:
— märgitakse aasta (N – 1) lõpu seisuga kindlustusmaksete eraldiste osa,
mis on seotud pärast aasta N – 1 sulgemise lõppu algava kindlustus
kaitse perioodiga;
— kasutatakse kindlustusmaksete eraldiste jaoks aasta N lõpus samu asja
olusid ja määratlusi;
— tuletatakse kahe näitaja põhjal variatsioon.

C0050–C0060/
R0200

Perioodi jooksul kaetud
riskide parima hinnangu
variatsioon

Eeldatavasti puudutavad need lahtrid peamiselt kahjukindlustust ja
viitavad järgmistele juhtudele:
a) aasta (N – 1) lõpu seisuga kindlustusmaksete eraldised (osa), mis
muutusid aasta N lõpu seisuga nõuete eraldisteks, kuna nõue tekkis
perioodi jooksul;
b) nõuete eraldised, mis seonduvad perioodi jooksul tekkinud nõuetega
(mille jaoks polnud aasta N – 1 lõpu seisuga kindlustusmaksete eral
disi).
Arvutus võib olla järgmine:
— märgitakse aasta (N – 1) lõpu seisuga kindlustusmaksete eraldiste osa,
mille kindlustuskaitse oli juba alanud;
— märgitakse aasta N lõpu seisuga nõuete eraldiste osa, mis on seotud
perioodi jooksul kaetud riskidega;
— tuletatakse kahe näitaja põhjal variatsioon.

C0050–C0060/
R0210

Parima hinnangu variat
sioon seoses diskonto
määra kõrvaldamisega –
enne perioodi kaetud
riskid

Kõrvaldamise mõistet võib kirjeldada järgmiselt: aasta N – 1 parim
hinnang arvutatakse uuesti, kuid kasutades sealjuures muudetud intressi
kõverat.
Et eraldada variatsiooni selline range ulatus, võib arvutus olla järgmine:
— võetakse arvesse esmase parima hinnangu osa, mis on seotud enne
perioodi kaetud riskidega, st esmane parim hinnang, välja arvatud
kindlustusmaksete eraldised, kuid kaasa arvatud esmased kohandused,
kui see on asjakohane (vt lahtrid C0050/R0160 kuni R0180 ja C0060/
R0160 kuni R0180);
— selle näitaja põhjal arvutatakse aasta N jooksul kohaldatud diskonto
määrade kõrvaldamine.
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Parima hinnangu variat
sioon seoses aasta N
prognoositud sissetule
vate ja väljaminevate
rahavoogudega – enne
perioodi kaetud riskid

Kindlustusmakseid, nõudeid ja üles öeldud lepinguid (seoses enne
perioodi kaetud riskidega), mida esmases parimas hinnangus prognoositi
kui aasta jooksul maksmisele kuuluvaid, ei võeta bilansipäeva seisuga
arvutatud parimas hinnangus enam arvesse, kuna need oleks aasta jooksul
makstud/saadud.
Seetõttu tuleb sooritada neutraliseeriv kohandus.
Kõnealuse kohanduse eraldamise eesmärgil võib arvutus olla järgmine:
— võetakse arvesse esmase parima hinnangu osa, mis on seotud enne
perioodi kaetud riskidega, st esmane parim hinnang, välja arvatud
kindlustusmaksete eraldised;
— eraldatakse rahavoogude summa (sissetulevad miinus väljaminevad
rahavood), mida prognoositi vaadeldava perioodi esmases parimas
hinnangus;
— rahavoogude eraldatud summa lisandub esmasele parimale hinnangule
(neutraliseeriva mõju tõttu) ja kantakse lahtritesse C0050 ja C0060/
R0220.

C0050–C0060/
R0230

C0050–C0060/
R0240

Parima hinnangu variat
sioon seoses kogemusega
– enne perioodi kaetud
riskid

Siin kajastatav parima hinnangu variatsioon seostub rangelt ainult tegeli
kult realiseerunud rahavoogudega võrreldes prognoositud rahavoogudega.

Parima hinnangu variat
sioon seoses muutustega
mittemajanduslikes
eeldustes – enne perioodi
kaetud riskid

See osutab peamiselt muutustele esitatud, kuid veel rahuldamata nõuetes,
mida ei ole põhjustanud realiseerunud tehnilised vood (nt tekkinud, kuid
esitamata nõuete summa läbivaatamine juhtumipõhiselt), ja otseselt kind
lustusriskidega seotud eelduste muutustele (st kindlustuslepingute katke
mise määrad), mida võib käsitada mittemajanduslike eeldustena.

Arvutamise eesmärgil ja juhul kui teave realiseerunud rahavoogude kohta
pole kättesaadav, võib parima hinnangu variatsiooni seoses kogemusega
arvutada realiseerunud tehniliste voogude ja prognoositud rahavoogude
vahena.

Et eraldada eelduste muutustega seotud variatsiooni range ulatus, võib
arvutus olla järgmine:
►M1 — Võetakse arvesse esmane parim hinnang (andmeväli C0010/
R0010), kaasa arvatud esmase parima hinnangu kohandus (andme
väljad C0010/R0010 – R0040) ja kõrvaldamise mõju, aasta N prog
noositud rahavoogude kohta (vastavalt C0010/R0060 – R0080 ja
C0020/R0060 – R0080); ◄
— selle näitaja põhjal tehakse arvutused uute eeldustega, mis ei ole
seotud diskontomääradega, mida kohaldati aasta N lõpu seisuga (kui
see on asjakohane).
Selliselt saadakse parima hinnangu variatsioon, mis on rangelt seotud
muutustega eeldustes. Tulemuses ei pruugi kajastuda variatsioon, mis
tuleneb esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete juhtumipõhisest läbivaata
misest, mis tuleb seetõttu juurde liita.
Kahjukindlustuse puhul juhtudel, kui neid muutusi ei ole võimalik eristada
kogemustega seotud muutustest, kajastage kogunäitaja lahtris C0060/
R0230.

C0050–C0060/
R0250

Parima hinnangu variat
sioon seoses muutustega
majanduskeskkonnas –
enne perioodi kaetud
riskid

See osutab peamiselt eeldustele, mis ei ole otseselt seotud kindlustusriski
dega, st peamiselt majanduskeskkonnas toimuvate muutuste mõju raha
voogudele (võttes arvesse juhtimisotsuseid, nt tuleviku määramata hüvi
tiste vähendamine) ja muutused diskontomäärades.
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Kahjukindlustuse puhul (C0060/R0250) kajastatakse juhul, kui inflatsioo
nist tulenevat variatsiooni ei ole võimalik eristada kogemustega seotud
muutustest, kogu summa lahtris C0060/R0230.
Et eraldada variatsiooni selline range ulatus, võib arvutus olla järgmine:
— võetakse arvesse esmane parim hinnang, kaasa arvatud esmase parima
hinnangu kohandus (lahtrid C0050/R0160 kuni R0180) ja kõrvalda
mise mõju, aasta N prognoositud rahavoogudes ja kogemuse kohta
(vastavalt C0050/R0210 kuni R0230 ja C0060/R0210 kuni R0230
või alternatiivse võimalusena vastavalt C0050/R0210 kuni R0240 ja
C0060/R0210 kuni R0240);
— selle näitaja põhjal tehakse arvutused uute diskontomääradega, mida
kohaldati aastal N, koos seotud finantseeldustega (kui see on asjako
hane).
Selliselt saadakse parima hinnangu variatsioon, mis on rangelt seotud
muutustega diskontomäärades ja seotud finantseeldustes.
C0050–C0060/
R0260

Muud, mujal selgitamata
muutused

Vastab parima hinnangu muudele variatsioonidele, mida ei kajastata
lahtrites C0010/R0010 kuni R0100 (elukindlustuse puhul) või C0020/
R0010 kuni R0100 (kahjukindlustuse puhul).

C0050–C0060/
R0270

Bilansipäeva seisuga
arvutatud parim hinnang

Parima hinnangu summa nagu esitatud bilansis aasta N sulgemise seisuga
seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas kindlaks määratud nende
äriliinidega, mille puhul kasutatakse parima hinnangu arvutamiseks õnne
tusjuhtumi aasta meetodit.

Millest parima hinnangu variatsioon – analüüs õnnetusjuhtumi aasta kaupa, kui see on asjakohane – edasi
kindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad

C0070–C0080/
R0280

Esmane parim hinnang

Edasikindlustuslepingutest tulenevate sissenõutavate summade parima
hinnangu summa nagu esitatud bilansis aasta N – 1 sulgemise seisuga
seoses delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas kindlaks määratud
nende äriliinidega, mille puhul kasutatakse parima hinnangu arvutamiseks
õnnetusjuhtumi aasta meetodit.

C0070–C0080/
R0290

Bilansipäeva seisuga
arvutatud parim hinnang

Edasikindlustuslepingutest tulenevate sissenõutavate summade parima
hinnangu summa nagu esitatud bilansis aasta N sulgemise seisuga seoses
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas kindlaks määratud nende ärilii
nidega, mille puhul kasutatakse parima hinnangu arvutamiseks õnnetus
juhtumi aasta meetodit.

Millest investeerimisriskiga elukindlustuslepingute hindamisega seotud tehniliste eraldiste kohandused, millel on
teoreetiliselt neutraliseeriv mõju varadele, mis ületavad kohustisi

C0090/R0300

Variatsioon investeeri
misriskiga elukindlustus
lepingutesse investeeri
mise puhul

Summa kajastab nende varade variatsiooni bilansis, mida hoitakse inves
teerimisriskiga elukindlustuse vahendite jaoks.
Sellest nähtub varade ja kohustiste muutuste neutraliseerimine investeeri
misriskiga elukindlustustoodete tõttu.

Tehnilisi eraldisi mõjutavad tehnilised vood

C0100–C0110/
R0310

Perioodi
kindlustusmaksed

Kindlustusmaksete summa Solventsus II põhimõtete kohaselt, mis ei
sisaldu parimas hinnangus, vastavalt elu- ja kahjukindlustuse puhul.
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Nõuded ja hüvitised
perioodi jooksul – ilma
jääkvara ja regressita

Nõuete ja hüvitiste summa perioodi jooksul, ilma jääkvara ja regressita,
vastavalt elu- ja kahjukindlustuse puhul.

Kulud (välja arvatud
investeerimiskulud)

Kulude (välja arvatud investeerimiskulud, mis on kajastatud vormis
S.29.02) summa, vastavalt elu- ja kahjukindlustuse puhul.

Kui summad on juba kajastatud ►M2 bilansipäeva seisuga arvutatud
parimale hinnangule ◄, ei tule neid selles kirjes kajastada.

Kui summad on juba kajastatud ►M2 bilansipäeva seisuga arvutatud
parimale hinnangule ◄, ei tule neid selles kirjes kajastada.

C0100–C0110/
R0340

Bruto tehniliste eraldiste
tehnilised vood kokku

Bruto tehnilisi eraldisi mõjutavate tehniliste voogude summa kokku.

C0100–C0110/
R0350

Edasikindlustusega
seotud tehnilised vood
perioodi jooksul (sisse
nõutud summad ilma
tasutud
kindlustusmakseteta)

Edasikindlustuslepingutest tulenevate sissenõutavate summadega seotud
tehniliste voogude kogusumma perioodi jooksul, st sissenõutud summad
ilma kindlustusmakseteta, vastavalt elu- ja kahjukindlustuse puhul.

Selle summa variatsioon, mille võrra varad ületavad kohustisi, ja mis on seletatav tehniliste eraldistega

C0120–C0130/
R0360

Selle summa variatsioon,
mille võrra varad
ületavad kohustisi ja mis
on seletatav tehniliste
eraldiste juhtimisega –
bruto tehnilised eraldised

See arvutus tehakse järgmise põhimõtte kohaselt:
— võetakse arvesse parima hinnangu, riskimarginaali ja tervikuna arvu
tatud tehniliste eraldiste variatsiooni;
— maha arvatakse investeerimisriskiga elukindlustuslepingute variatsioon
(C0090/R0300);
— liidetakse tehniliste voogude kogu netosumma, st sissetulevad vood
miinus väljaminevad vood (C0100/R0340 elukindlustuse ja C0110/
R0340 kahjukindlustuse puhul).
Kui summal on negatiivne mõju summale, mille võrra varad ületavad
kohustisi, siis on see negatiivne summa.

C0120–C0130/
R0370

Selle summa variatsioon,
mille võrra varad
ületavad kohustisi ja mis
on seletatav tehniliste
eraldiste juhtimisega –
edasikindlustuslepingu
test tulenevad sissenõu
tavad summad

See arvutus tehakse järgmise põhimõtte kohaselt:
— võetakse arvesse edasikindlustuslepingutest tulenevate sissenõutavate
summade variatsiooni;
— liidetakse tehniliste voogude kogu netosumma, st sissetulevad vood
miinus väljaminevad vood seoses edasikindlustuslepingutega perioodi
jooksul.
Kui summal on positiivne mõju summale, mille võrra varad ületavad
kohustisi, siis on see positiivne summa.

S.29.04 – Perioodi üksikasjalik analüüs – tehnilised vood vs. tehnilised eral
dised
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.
Vorm S.29.04 täidetakse Solventsus II kohase hindamise põhjal, st kindlustus
maksed on määratletud kui kindlustus- või edasikindlustusandjale konkreetsel
ajavahemikul tasumisele kuuluvad kindlustusmaksed. Selle määratluse kohalda
mine tähendab, et asjaomase aasta kindlustusmaksed on kindlustusmaksed, mis
kõnealusel aastal tegelikult saadakse, olenemata kindlustuskaitse perioodist.
Kindlustusmakse määratlus on kooskõlas kindlustusmaksete nõuete määratlusega.
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►M1 Äriliinid, mille puhul nõutakse analüüsi jaotamist perioodide kaupa.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – 1 ja 13 Ravikulukindlustus
2 – 2 ja 14 Sissetuleku kaotuse kindlustus
3 – 3 ja 15 Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus
4 – 4 ja 16 Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus
5 – 5 ja 17 Maismaasõidukite kindlustus
6 – 6 ja 18 Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus
7 – 7 ja 19 Tule- ja muu varakahju kindlustus
8 – 8 ja 20 Üldine vastutuskindlustus
9 – 9 ja 21 Krediidi- ja garantiikindlustus
10 – 10 ja 22 Õigusabikulude kindlustus
11 – 11 ja 23 Abistamisteenused
12 – 12 ja 24 Muud finantskahjud
25 – Mitteproportsionaalne tervisekindlustuse edasikindlustus
26 – Mitteproportsionaalne isikukahjude edasikindlustus
27 – Mitteproportsionaalne merenduse, lennunduse ja transpordi edasi
kindlustus
28 – Mitteproportsionaalne varakindlustuse edasikindlustus
►M2 37 – Elukindlustus (kaasa arvatud äriliinid 30, 31, 32, 34 ja 36,
nagu on kindlaks määratud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas)
38 – SLT tervisekindlustus (kaasa arvatud äriliinid 29, 33 ja 35) ◄ ◄

Perioodi üksikasjalik analüüs – tehnilised vood vs. tehnilised eraldised – kindlustusaasta
Perioodi jooksul võetud riskid
C0010/R0010

Kindlustusmaksed
perioodi jooksul

Kindlustusmaksete see osa perioodi jooksul, mis vastab aasta jooksul
sõlmitud lepingutele.
Solventsus II kohasest kindlustusmaksete kogusummast selle osa leidmi
seks, mis on seotud aasta jooksul sõlmitud lepingutega, võib kasutada
jaotusaluseid.

C0010/R0020

C0010/R0030

Nõuded ja hüvitised –
ilma sissenõutud jääkvara
ja regressita

See osa perioodi nõuetest ja hüvitistest ilma jääkvara ja regressita, mis
vastab perioodi jooksul võetud riskidele.

Kulud (seoses
kindlustus- ja edasikind
lustuslepingutest tulene
vate kohustustega)

See osa perioodi kuludest, mis vastab perioodi jooksul võetud riskidele.

Selle osa leidmiseks nõuete kogusummast võib kasutada jaotusaluseid,
eeldusel et lõpuks on kooskõla vormi S.29.03 lahtrites C0100/R0320 ja
C0110/R0320 kajastatud nõuete ja hüvitiste kogusummaga ilma jääkvara
ja regressita.
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Selle osa leidmiseks kulude kogusummast võib kasutada jaotusaluseid,
eeldusel et lõpuks on kooskõla kogukuludega, mis on kajastatud vormi
S.29.03 lahtris C0100/R0330 pluss vormi S.29.03 lahtris C0110/R0330.
C0010/R0040

Parima hinnangu
variatsioon

Vastab perioodi jooksul võetud riskide parima hinnangu variatsioonile.

C0010/R0050

Tehnilised eraldised
tervikuna – variatsioon

Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste see osa, mis vastab perioodi
jooksul võetud riskidele.
Selle osa leidmiseks tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste koguvariat
sioonist võib kasutada jaotusaluseid, eeldusel et lõpuks on kooskõla
kogusummaga.

C0010/R0060

Investeerimisriskiga
elukindlustuse vahendite
jaoks hoitavate varade
hindamise kohandus

Kohandus viitab varadele, mida hoitakse investeerimisriskiga elukindlus
tuse vahendite jaoks, mida on kajastatud kas parima hinnangu või tervi
kuna arvutatud tehniliste eraldiste kaudu.
Nende varade jaotus perioodi jooksul võetud riske käsitavateks ja enne
perioodi võetud riske käsitavateks varadeks on eeldatavalt väga keerukas.
Investeerimisriskiga elukindlustusest tuleneva kogukohanduse selle osa
leidmiseks võib kasutada jaotusaluseid, eeldusel et lõpuks on kooskõla
kogusummaga.
See kirje lisatakse kindlustusmaksetele ja selle eesmärgiks on välistada
investeerimisriskiga elukindlustuse vahendite mõju. Kui see kajastab posi
tiivset erinevust aasta N ja N – 1 vahel, tuleb see esitada positiivse
väärtusena.

C0010/R0070

Kokku

Perioodi jooksul võetud riskide kogumõju – koos edasikindlustusega.

Enne perioodi võetud riskid

C0020/R0010

C0020/R0020

C0020/R0030

C0020/R0040

Enne perioodi sõlmitud
lepingute
kindlustusmaksed

Perioodi kindlustusmaksete see osa, mis vastab enne perioodi sõlmitud
lepingutele.

Nõuded ja hüvitised –
ilma sissenõutud jääkvara
ja regressita

See osa perioodi nõuetest ja hüvitistest ilma jääkvara ja regressita, mis
vastab enne perioodi võetud riskidele.

Kulud (seoses
kindlustus- ja edasikind
lustuslepingutest tulene
vate kohustustega)

Perioodi kulude see osa, mis vastab enne perioodi võetud riskidele.

►M2 Parima hinnangu
variatsioon ◄

Parima hinnangu variatsioon seoses aasta N prognoositud sissetulevate ja
väljaminevate rahavoogudega – enne perioodi võetud riskid (koos edasi
kindlustusega)

Vaata juhiseid lahtri C0010/R0010 kohta.

Vaata juhiseid lahtri C0010/R0020 kohta.

Vaata juhiseid lahtri C0010/R0030 kohta.

Kõigi kajastatud ja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas kindlaks
määratud äriliinide kogusumma vastab vormi S.29.03 lahtri C0010/R0070
ja vormi S.29.03 lahtri C0020/R0070 summale.

C0020/R0050

Tehnilised eraldised
tervikuna – variatsioon

Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste osa, mis vastab enne perioodi
võetud riskidele.
Vaata juhiseid lahtri C0010/R0050 kohta.
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C0020/R0060

Investeerimisriskiga
elukindlustuse vahendite
jaoks hoitavate varade
hindamise kohandus

Vaata juhiseid lahtri C0010/R0060 kohta.

C0020/R0070

Kokku

Enne perioodi võetud
edasikindlustusega

riskidega

seotud

muutused

kokku,

koos

Perioodi üksikasjalik analüüs – tehnilised vood vs. tehnilised eraldised – õnnetusjuhtumi aasta
Pärast perioodi kaetud riskid
C0030/R0080

Teenitud/teenitavad
kindlustusmaksed

Vastab kindlustusmaksete sellele osale, mis on seotud pärast perioodi
kaetud riskidega, st kindlustusmaksed, mida teenitakse pärast perioodi.
Lisaks võib kindlustusmaksete selle osa kindlaksmääramiseks, mis on
seotud pärast perioodi kaetud riskidega, kasutada jaotusaluseid.

C0030/R0090

C0030/R0100

C0030/R0110

Nõuded ja hüvitised –
ilma sissenõutud jääkvara
ja regressita

Vastab nõuete ja hüvitiste sellele osale ilma jääkvara ja regressita, mis on
seotud pärast perioodi kaetud riskidega (teoreetiliselt null).

Kulud (seoses
kindlustus- ja edasikind
lustuslepingutest tulene
vate kohustustega)

Perioodi kulude see osa, mis vastab pärast perioodi kaetud riskidele.

Parima hinnangu
variatsioon

See parima hinnangu variatsioon vastab vormi S.29.03 lahtri C0050/
R0190 ja vormi S.29.03 lahtri C0060/R0190 summale ►M2 kui vormis
S.29.03 esitatud analüüs tehakse äriliinipõhiselt. ◄ Summa viitab muutus
tele (osas) kindlustusmaksete eraldistes (st kõigi lepingu piiresse jäävate
kajastatud kohustuste suhtes hindamispäeval, kui nõue ei ole veel
tekkinud) järgmiselt:

Vaata juhiseid lahtri C0010/R0020 kohta.

Vaata juhiseid lahtri C0010/R0030 kohta.

— määrake kindlaks kindlustusmaksete eraldised aasta N lõpu seisuga
— kui see on asjakohane, määrake kindlaks kindlustusmaksete eraldiste
see osa aasta (N – 1) lõpu seisuga, mille kindlustuskaitse polnud enne
aasta N – 1 sulgemise lõppu veel alanud (st juhul, kui kindlustusmak
sete eraldised seonduvad kohustustega rohkem kui ühel tuleviku
aruandeperioodil)
Juhul kui kindlustusmaksete eraldised aasta (N – 1) lõpu seisuga sisal
davad summat, mille nõuded tekkisid aasta N jooksul, ei võeta seda
summat arvesse mitte pärast perioodi kaetud riskide parima hinnangu
variatsioonis, vaid perioodi jooksul kaetud riskide parima hinnangu variat
sioonis, kuna kõnealune eraldis muutus nõuete eraldisteks.
C0030/R0120

Tehnilised eraldised
tervikuna – variatsioon

Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste see osa, mis vastab pärast perioodi
kaetud riskidele.
Vaata juhiseid lahtri C0010/R0050 kohta.

C0030/R0130

C0030/R0140

Investeerimisriskiga
elukindlustuse vahendite
jaoks hoitavate varade
hindamise kohandus

Seda lahtrit ei kohaldata kahjukindlustuse suhtes.

Kokku

Pärast perioodi kaetud
edasikindlustusega.

Vaata juhiseid lahtri C0010/R0060 kohta.

riskidega

seotud

muutused

kokku,

koos
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Perioodi jooksul kaetud riskid

C0040/R0080

Teenitud/teenitavad
kindlustusmaksed

Vastab kindlustusmaksete sellele osale, mis on seotud perioodi jooksul
kaetud riskidega, st Solventsus II põhimõtete kohaselt teenitud kindlustus
maksed.
Lisaks võib kindlustusmaksete selle osa kindlaksmääramiseks, mida mõju
tavad perioodi jooksul kaetud riskid, kasutada jaotusaluseid.

C0040/R0090

C0040/R0100

C0040/R0110

Nõuded ja hüvitised –
ilma sissenõutud jääkvara
ja regressita

Vastab nõuete ja hüvitiste sellele osale ilma jääkvara ja regressita, mis on
seotud perioodi jooksul kaetud riskidega.

Kulud (seoses
kindlustus- ja edasikind
lustuslepingutest tulene
vate kohustustega)

Perioodi kulude see osa, mis vastab perioodi jooksul kaetud riskidele.

Parima hinnangu
variatsioon

Perioodi jooksul kaetud riskide parima hinnangu variatsiooni summa.

Vaata juhiseid lahtri C0010/R0020 kohta.

Vaata juhiseid lahtri C0010/R0030 kohta.

Perioodi jooksul kaetud riskide puhul: see parima hinnangu variatsioon
vastab vormi S.29.03 lahtri C0050/R0200 ja vormi S.29.03 lahtri C0060/
R0200 summale ►M2 kui vormis S.29.03 esitatud analüüs tehakse ärilii
nipõhiselt. ◄
Summa viitab järgmistele juhtudele:
a) kindlustusmaksete eraldised aasta (N – 1) lõpu seisuga, mis muutusid
aasta N lõpu seisuga nõuete eraldisteks, kuna nõue tekkis perioodi
jooksul
b) nõuete eraldised, mis seonduvad perioodi jooksul tekkinud nõuetega
(mille jaoks polnud aasta N – 1 lõpu seisuga kindlustusmaksete eral
disi)
Arvutus võib olla järgmine:
— märkige aasta (N – 1) lõpu seisuga kindlustusmaksete eraldiste osa,
mille kindlustuskaitse on aastal N juba alanud;
— märkige aasta N lõpu seisuga nõuete eraldiste osa, mis on seotud
perioodi jooksul kaetud riskidega

C0040/R0120

Tehnilised eraldised
tervikuna – variatsioon

Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste osa, mis vastab perioodi jooksul
kaetud riskidele.
Vaata juhiseid lahtri C0010/R0050 kohta.

C0040/R0130

C0040/R0140

Investeerimisriskiga
elukindlustuse vahendite
jaoks hoitavate varade
hindamise kohandus

Seda lahtrit ei kohaldata kahjukindlustuse suhtes.

Kokku

Perioodi jooksul kaetud riskidega seotud muutused kokku, koos
edasikindlustusega.

Vaata juhiseid lahtri C0010/R0060 kohta.

Enne perioodi kaetud riskid

C0050/R0090

Nõuded ja hüvitised –
ilma sissenõutud jääkvara
ja regressita

Vastab nõuete ja hüvitiste sellele osale ilma jääkvara ja regressita, mis on
seotud enne perioodi kaetud riskidega.
Vaata juhiseid lahtri C0010/R0020 kohta.
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Kulud (seoses
kindlustus- ja edasikind
lustuslepingutest tulene
vate kohustustega)

Perioodi kulude see osa, mis vastab enne perioodi kaetud riskidele.

C0050/R0110

Parima hinnangu variat
sioon
__________ ◄
►M2

Enne perioodi kaetud riskide puhul vastab prognoositud sissetulevatele ja
väljaminevatele tehnilistele voogudele aastal N.

C0050/R0120

Tehnilised eraldised
tervikuna – variatsioon

Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste see osa, mis vastab enne perioodi
kaetud riskidele.

Vaata juhiseid lahtri C0010/R0030 kohta.

Vaata juhiseid lahtri C0010/R0050 kohta

C0050/R0130

C0050/R0140

Investeerimisriskiga
elukindlustuse vahendite
jaoks hoitavate varade
hindamise kohandus

Seda lahtrit ei kohaldata kahjukindlustuse suhtes.

Kokku

Enne perioodi kaetud
edasikindlustusega.

Vaata juhiseid lahtri C0010/R0060 kohta.

riskidega

S.30.01 – Fakultatiivne kindlustuskaitse kahju-ja elukindlustustegevuse
puhul – põhiandmed
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.
Vormi S.30.01 peavad täitma kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kes tegelevad
edasikindlustusega ja/või retrotsessiooniga fakultatiivsel alusel.
Vormi S.30.01 täidavad kahju- ja elukindlustusega tegelevad kindlustus- ja edasi
kindlustusandjad ning vormis esitatakse teave järgmise aruandeaasta fakultatiivse
kindlustuskaitse kohta, hõlmates teavet 10 kõige olulisema riski kohta edasikind
lustatud riskipositsioonide osas iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
kindlaks määratud äriliini puhul (nt juhul, kui võetud riskid ei sobi tavapäraste
tegevuspõhimõtetega ja neid võib võtta ainult juhul, kui osa riskidest on fakulta
tiivsel alusel edasi kindlustatud). Iga fakultatiivne risk antakse üle edasikindlus
tajale ning fakultatiivse edasikindlustuse tingimused määratakse kindlaks iga
kindlustuslepingu puhul eraldi. Lepingud, mis katavad riske automaatselt, ei
kuulu vormi S.30.01 kohaldamisalasse ja neid tuleb kajastada vormil S.30.03.
Iga äriliini kohta on eraldi vorm. Iga äriliini kohta tuleb teha valik 10 kõige
olulisema riski hulgast edasikindlustatud riskipositsioonide osas (kindlustus
summa osa, mis on antud üle kõigile edasikindlustajatele) fakultatiivsel alusel.
Lisaks on igal kindlustusriskil kordumatu kood, mida täpsustab nn riski
tunnuskood.
Vorm S.30.01 on prognoosiv (et olla kooskõlas vormiga S.30.03) valitud 10
suurima fakultatiivse kindlustuskaitse kohta, mis ei ole järgmise aruandeaasta
alguses veel aegunud ja mille kehtivusaeg hõlmab järgmist aruandeaastat või
kattub sellega ja mis on vormi täitmise ajal teada. Kui edasikindlustusstrateegia
pärast seda kuupäeva oluliselt muutub või kui edasikindlustuslepinguid uuenda
takse hiljem kui aruandekuupäeval ja enne sellele järgnevat 1. jaanuari, siis
esitatakse vormil S.30.01 esitatud teave uuesti, kui see on piisav.
Eri äriliine hõlmavad fakultatiivsed pakkumised esitatakse erinevate asjaomaste
äriliinide all, kui need kuuluvad sama äriliini 10 suurima riski hulka.

seotud

muutused

kokku,

koos
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Fakultatiivne kindlustuskaitse kahjukindlustustegevuse puhul
Z0010

Äriliin

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide tähista
mine aruandes. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ravikulukindlustus
2 – sissetuleku kaotuse kindlustus
3 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus
4 – mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus
5 – maismaasõidukite kindlustus
6 – merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus
7 – tule- ja muu varakahju kindlustus
8 – üldine vastutuskindlustus
9 – krediidi- ja garantiikindlustus
10 – õigusabikulude kindlustus
11 – abistamisteenused
12 – muud finantskahjud
13 – ravikulude proportsionaalne edasikindlustus
14 – sissetuleku kaotuse proportsionaalne edasikindlustus
15 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse proportsionaalne edasikindlustus
16 – mootorsõiduki valdaja vastutuse proportsionaalne edasikindlustus
17 – maismaasõidukite proportsionaalne edasikindlustus
18 – merenduse, lennunduse ja transpordi proportsionaalne edasikind
lustus
19 – tule- ja muu varakahju proportsionaalne edasikindlustus
20 – üldise vastutuse proportsionaalne edasikindlustus
21 – krediidi ja garantii proportsionaalne edasikindlustus
22 – õigusabikulude proportsionaalne edasikindlustus
23 – abistamisteenuste proportsionaalne edasikindlustus
24 – muude finantskahjude proportsionaalne edasikindlustus
25 – tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus
26 – Isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus
27 – Merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasi
kindlustus
28 – Varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

C0020

Edasikindlustuspro
grammi kood

Kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuse kood, mis on seotud
edasikindlustusprogrammi valitseva lepinguga, mis kaitseb ka fakultatiivse
edasikindlustusega kaetud riski. Edasikindlustusprogrammi kood on koos
kõlas vormi S.30.03 – „Järgmisel aruandeaastal lõppev edasikindlustus
programm” – edasikindlustusprogrammi koodiga.

C0030

Riski tunnuskood

Iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas kindlaks määratud kahju
kindlustuse äriliini kohta tehakse valik 10 kõige olulisema riski hulgast
riskipositsiooni osas, mille suhtes kohaldatakse järgmisel aruandeperioodil
kehtivat fakultatiivset edasikindlustust (ka siis, kui need pärinevad eelmis
test aastatest). Kood on kordumatu identifitseerimisnumber, mille määrab
riski kindlaks teinud kindlustusandja, ja see peab jääma samaks ka järg
miste aastaaruannete puhul.
►M2 Juba määratud koodi ei kasutata teise riski puhul uuesti isegi juhul,
kui riski, millele kood algselt määrati, enam ei ole.
Kui üks risk mõjutab rohkem kui üht äriliini, võib sama koodi kasutada
kõikide mõjutatud äriliinide puhul. ◄
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C0040

Fakultatiivse edasikind
lustuse pakkumise
tunnuskood

Igale fakultatiivse edasikindlustuse pakkumisele tuleb määrata järjekorra
number, mis on riski puhul kordumatu. Fakultatiivse edasikindlustuse
pakkumise tunnuskood on üksusepõhine.

C0050

Piiratud edasikindlustus
või sarnane kokkulepe

Edasikindlustuslepingu identifitseerimine. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – Ebatraditsiooniline või piiratud edasikindlustus
(kui mis iganes edasikindlustusleping või finantsinstrument, mis ei põhine
otseselt kahjuhüvitise põhimõttel või põhineb lepingu sõnastusel ja millel
on piiratud või puudub tõendatav riski ülekandmise mehhanism)
2 – Muu kui ebatraditsiooniline või piiratud edasikindlustusPiiratud edasi
kindlustuse või sarnase kokkuleppe puhul tuleb täita ainult kirjed, mis on
teostatavad.

C0060

Proportsionaalne

Märkige, kas edasikindlustusprogramm on proportsionaalne edasikind
lustus, st kas see hõlmab edasikindlustajat, kes saab igalt kindlustusandja
sõlmitud kindlustuslepingult kindlaksmääratud protsendi suuruse osa.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – proportsionaalne edasikindlustus
2 – mitteproportsionaalne edasikindlustus

C0070

Selle äriühingu või isiku
nimi, kellega risk on
seotud

Kui risk on seotud äriühinguga, märkige asjaomase äriühingu nimi.

C0080

Riski kirjeldus

Esitatakse riski kirjeldus. Olenevalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I
lisas määratletud äriliinist märgitakse selle äriühingu, hoone või elukutse
liik, mis on konkreetse riski vastu kindlustatud.

C0090

Kindlustuskaitsega
hõlmatud riskikategooria
kirjeldus

Fakultatiivset riski hõlmava kindlustuskaitse peamise ulatuse kirjeldus.
Tavaliselt moodustab see osa kirjeldusest, mida kasutatakse pakkumise
identifitseerimiseks.

Kui oht on seotud füüsilise isikuga, kasutage kindlustuslepingu numbri
asemel pseudonüümi ja esitage teave selle pseudonüümi all. Pseudonüümi
all esitatud andmed on andmed, mida ei saa seostada teatava üksikisikuga
ilma täiendavat teavet kasutamata, kui niisugust täiendavat teavet hoitakse
eraldi. Seejuures tuleb säilitada järjekindlus. See tähendab, et sama kind
lustusrisk tuleb esitada aastast aastasse sama pseudonüümi all.

Kindlustuskaitsega hõlmatud riskikategooria kirjeldus oleneb üksusest ja
selle esitamine ei ole kohustuslik. Termin „riskikategooria” ei põhine
direktiivi 2008/138/EÜ või delegeeritud määruse (EL) 2015/35 termino
loogial, kuid seda võib käsitleda kui täiendavat võimalust esitada lisateavet
kindlustusriski(de) kohta.

C0100

Kehtivusaeg (algus
kuupäev)

Märkige konkreetse kindlustuskaitse alguskuupäev (kindlustuskaitse kehti
vuse alguse kuupäev) ISO 8601 kohaselt (aaaa-kk-pp).

C0110

Kehtivusaeg
(lõppkuupäev)

Märkige konkreetse kindlustuskaitse lõppkuupäev ISO 8601 kohaselt
(aaaa-kk-pp).
Kui kindlustuskaitse tingimused jäävad vormi täitmise ajal muutumatuks
ja kindlustus- või edasikindlustusandja ei kasuta lõpetamisklauslit, siis on
lõppkuupäev järgmine võimalik lõppkuupäev.
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C0120

Valuuta

Märkige fakultatiivse kindlustuskaitse pakkumise ajal kasutatud valuuta
tähtkood ISO 4217 kohaselt. Fakultatiivse kindlustuskaitse puhul tuleb
kõik summad kajastada selles valuutas, kui riiklik järelevalveasutus ei
nõua teisiti. Kui fakultatiivset kindlustuskaitset pakutakse kahes eri
valuutas, siis tuleb vormis kajastada peamine valuuta.

C0130

Kindlustussumma

Suurim summa, mida kindlustusandja on kohustatud maksma kindlustus
lepingu alusel. Suurim summa on seotud kindlustusriskiga. Kui fakulta
tiivne kindlustuskaitse hõlmab mitut riskipositsiooni/riski kogu riigis,
märgitakse agregeeritud kindlustuslepingu piirmäärad. Kui risk on aktsep
teeritud kaaskindlustuse alusel, kajastab kindlustussumma aruande
esitanud kahjukindlustusandja vastutuse ülemmäära.
►M2 Piiramatu kindlustussumma puhul on „Kindlustussumma” eeldatav
võimalik hinnanguline kahju (arvutatud samal meetodil nagu kindlustus
makse, mis kajastab tegelikku riskipositsiooni). ◄

C0140

Kindlustusmudeli tüüp

Kindlustusriski positsiooni ja edasikindlustuse vajalikkuse hindamiseks
kasutatava kindlustusmudeli tüüp. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – Kindlustussumma:
suurim summa, mida kindlustusandja on kohustatud maksma esialgse
kindlustuslepingu alusel. Kindlustussumma suurus peab olema märgitud
ka juhul, kui kindlustusmudeli tüüpi ei saa välja tuua.
2 – Suurim võimalik kahju:
kahju, mis võib tekkida kõige ebasoodsamate asjaolude enam või vähem
harukordse kokkulangemise korral, näiteks kui tule levik peatub läbimatu
takistuse taga või põleva materjali puudumise tõttu.
3 – Suurim tõenäoline kahju:
seda määratletakse kui hinnanguliselt suurimat kahju, mida võib põhjus
tada üks tulekahju või muu kahjujuhtum olukorras, kus esmaste eratule
tõrjesüsteemide toimimise võime väheneb järsult, kuid teisesed kaitsesüs
teemid ja -organisatsioonid (näiteks hädaabiteenistused ning erasektori ja/
või avaliku sektori tuletõrje) toimivad ettenähtud viisil. Selle hinnangu
puhul ei võeta arvesse suurõnnetusi, näiteks suurest tuleohtliku gaasi
lekkest põhjustatud plahvatus, mis võib ohustada suurt ettevõtte ala,
suure koguse lõhkeainete plahvatus, seismiline õnnetus, tsunami ja üleu
jutus, lennuki allakukkumine ning rohkem kui ühes piirkonnas toime
pandud süütamine. See määratlus kätkeb endas suurima võimaliku kahju
määratlust ja hinnangulise suurima kahju määratlust, mille kindlustu
sandjad, edasikindlustusandjad ja edasikindlustusmaaklerid on üldiselt
omaks ja kasutusele võtnud.
4 – Hinnanguline suurim kahju:
kahju, mille võib vaatlusaluste asjaolude põhjal mõistlikult tuletada ja
mille põhjustajaks on üks sündmus, mille toimumist võib pidada tõenäo
liseks, kusjuures arvesse võetakse kõiki asjaolusid, mis võivad suurendada
või vähendada kahju ulatust, kuid arvese ei võeta sellised kokkusattumusi
ja katastroofe, mille toimumine ei ole küll võimatu, kuid on ebatõenäoline.
5 – Muu:
muude võimalike kindlustusmudelite kasutamise korral. Kui kasutatakse
muud kindlustusmudelit, tuleb seda selgitada regulaarses järelevalvelises
aruandes.
Kuigi eespool nimetatud määratlusi kasutatakse delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud äriliini „Tule- ja muu varakahju kindlustus”
puhul, võib sarnased määratlusi esineda ka muude äriliinide puhul.
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C0150

Summal põhinev
kindlustusmudel

Kindlustusriski suurim kahju vastavalt kasutatava kindlustusmudelile.

C0160

Fakultatiivne edasikind
lustussumma (kõik
edasikindlustusandjad)

Fakultatiivne edasikindlustussumma on osa kindlustussummast, mis on
edasi kindlustatud fakultatiivsel alusel. See summa on kooskõlas lahtris
C0130 täpsustatud kindlustussummaga ja see kajastab fakultatiivsete
edasikindlustajate vastutuse ülemmäära (100 %).

C0170

Fakultatiivne edasikind
lustusmakse, mis on üle
antud kõigile edasikind
lustusandjatele 100 %
ulatuses edasikindlustuse
pakkumisest.

Eeldatav aastane bruto- või edasikindlustusmakse (k.a edasiandmistasud),
mis on üle antud edasikindlustusandjatele vastavalt selle osale.

C0180

Fakultatiivse edasikind
lustuse vahendustasu

Eeldatav vahendustasu koos aastase bruto- või edasikindlustusmaksega.
Siin sisalduvad kõik edasiandmistasud, retrotsessiooni- ja esindustasud
ning kasumiga seotud tasud, mis kujutavad endast aruandva kindlustu
sandja jaoks sissetulevaid rahavoogusid, mis kuuluvad maksmisele edasi
kindlustusandja poolt.

Fakultatiivne kindlustuskaitse elukindlustustegevuse puhul
►M2 Z0020 ◄

Äriliin

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide tähista
mine aruandes. Valige üks järgmisest loetelust:
29 – tervisekindlustus
30 – kasumiosalusega kindlustus
31 – investeerimisriskiga elukindlustus
32 – muu elukindlustus
33 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest
tulenevate kohustustega seotud annuiteedid
34 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja kindlustuslepingutest tulene
vate kohustustega (välja arvatud tervisekindlustuslepingutest tulenevate
kohustustega) seotud annuiteedid
35 – tervisekindlustuse edasikindlustus
36 – elukindlustuse edasikindlustus

C0190

Edasikindlustuspro
grammi kood

Kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuse kood, mis on seotud
edasikindlustusprogrammi valitseva lepinguga, mis kaitseb ka fakultatiivse
edasikindlustusega kaetud riski. Edasikindlustusprogrammi kood on koos
kõlas vormi S.30.03 – „Järgmisel aruandeaastal lõppev edasikindlustus
programm” – edasikindlustusprogrammi koodiga.

C0200

Riski tunnuskood

Iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas kindlaks määratud elukind
lustuse äriliini kohta tehakse valik 10 kõige olulisema riski hulgast riski
positsiooni osas, mille suhtes kohaldatakse aruandeperioodil kehtivat
fakultatiivset edasikindlustust (ka siis, kui need pärinevad eelmistest aasta
test). Kood on kindlustusandja määratud kordumatu identifitseerimis
number, mida kasutatakse riski identifitseerimiseks filiaali sees, ja seda
koodi ei saa kasutada sama filiaali sees muude riskide puhul ja see
peab jääma samaks ka järgmiste aastaaruannete puhul.
►M2 Juba määratud koodi ei kasutata teise riski puhul uuesti isegi juhul,
kui riski, millele kood algselt määrati, enam ei ole.
Kui üks risk mõjutab rohkem kui üht äriliini, võib sama koodi kasutada
kõikide mõjutatud äriliinide puhul. ◄

C0210

Fakultatiivse edasikind
lustuse pakkumise
tunnuskood

Igale fakultatiivse edasikindlustuse pakkumisele tuleb määrata järjekorra
number, mis on riski puhul kordumatu. Fakultatiivse edasikindlustuse
pakkumise tunnuskood on üksusepõhine.
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C0220

Piiratud edasikindlustus
või sarnane kokkulepe

JUHISED

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – Ebatraditsiooniline või piiratud edasikindlustus
(kui mis iganes edasikindlustusleping või finantsinstrument, mis ei põhine
otseselt kahjuhüvitise põhimõttel või põhineb lepingu sõnastusel ja millel
on piiratud või puudub tõendatav riski ülekandmise mehhanism)
2 – Muu kui ebatraditsiooniline või piiratud edasikindlustus

C0230

Proportsionaalne

Märkige, kas edasikindlustusprogramm on proportsionaalne edasikind
lustus, st kas see hõlmab edasikindlustajat, kes saab igalt kindlustusandja
sõlmitud kindlustuslepingult kindlaksmääratud protsendi suuruse osa.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – proportsionaalne edasikindlustus
2 – mitteproportsionaalne edasikindlustus

C0240

C0250

Selle äriühingu või isiku
nimi, kellega risk on
seotud

Kui risk on seotud äriühinguga, märkige asjaomase äriühingu nimi

Kindlustuskaitsega
hõlmatud riskikategooria
kirjeldus

Fakultatiivset riski hõlmava kindlustuskaitse peamise ulatuse kirjeldus.
Tavaliselt moodustab see osa kirjeldusest, mida kasutatakse pakkumise
identifitseerimiseks.

Kui risk on seotud füüsilise isikuga, kasutage kindlustuslepingu numbri
asemel pseudonüümi ja esitage teave selle pseudonüümi all. Pseudonüümi
all esitatud andmed on andmed, mida ei saa seostada teatava üksikisikuga
ilma täiendavat teavet kasutamata, kui niisugust täiendavat teavet hoitakse
eraldi. Seejuures tuleb säilitada järjekindlus. See tähendab, et sama kind
lustusrisk tuleb esitada aastast aastasse sama pseudonüümi all.

Kindlustuskaitsega hõlmatud riskikategooria kirjeldus oleneb üksusest ja
selle esitamine ei ole kohustuslik. Termin „riskikategooria” ei põhine
Solventsus II direktiivi terminoloogial, kuid seda võib käsitleda kui täien
davat võimalust esitada lisateavet kindlustusriski(de) kohta.

C0260

Kehtivusaeg (algus
kuupäev)

Märkige konkreetse kindlustuskaitse alguskuupäev (kindlustuskaitse kehti
vuse alguse kuupäev) ISO 8601 kohaselt (aaaa-kk-pp).

C0270

Kehtivusaeg
(lõppkuupäev)

Märkige konkreetse kindlustuskaitse lõppkuupäev ISO 8601 kohaselt
(aaaa-kk-pp).

C0280

Valuuta

Märkige fakultatiivse kindlustuskaitse pakkumise ajal kasutatud valuuta
tähtkood ISO 4217 kohaselt. Kõik käesoleva aruande summad tuleb kajas
tada selles valuutas.

C0290

Kindlustussumma

Summa, mille elukindlustusandja maksab soodustatud isikule välja. Kui risk
on kaaskindlustatud teiste elukindlustusandjate juures, tuleb siin kajastada
aruandva elukindlustusandja poolt maksmisele kuuluv kindlustussumma.

C0300

Riskikapital

Delegeeritud määruses (EL) nr 2015/35 määratletud riskikapital.
Kui risk on kaaskindlustatud teiste elukindlustusandjate juures, tuleb siin kajastada
riskikapital, mis on seotud elukindlustusandja osaga kindlustussummas.
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C0310

Fakultatiivne edasikind
lustussumma (kõik
edasikindlustusandjad)

►M1 Fakultatiivne edasikindlustussumma on see osa kindlustussummast,
mis on edasi kindlustatud fakultatiivsel alusel. See summa on kooskõlas
andmeväljal C0290 määratletud kindlustussummaga ja see kajastab fakul
tatiivsete edasikindlustajate vastutuse ülemmäära (100 %). ◄

C0320

Fakultatiivne edasikind
lustusmakse, mis on üle
antud kõigile edasikind
lustusandjatele 100 %
ulatuses edasikindlustuse
pakkumisest.

Eeldatav aastane bruto- või edasikindlustusmakse (k.a edasiandmistasud),
mis on üle antud edasikindlustusandjatele vastavalt selle osale.

C0330

Fakultatiivse edasikind
lustuse vahendustasu

Eeldatav vahendustasu koos aastase bruto- või edasikindlustusmaksega.
Siin sisalduvad kõik edasiandmistasud, retrotsessiooni- ja esindustasud
ning kasumiga seotud tasud, mis kujutavad endast aruandva kindlustu
sandja jaoks sissetulevaid rahavoogusid, mis kuuluvad maksmisele edasi
kindlustusandja poolt.

S.30.02 – Fakultatiivne kindlustuskaitse kahju-ja elukindlustustegevuse
puhul – osakaal
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.
Vormi S.30.02 peavad täitma kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kes tegelevad
edasikindlustusega ja/või retrotsessiooniga fakultatiivsel alusel.
Vormi S.30.02 täidavad kahju- ja elukindlustusega tegelevad kindlustus- ja edasi
kindlustusandjad ning vormis esitatakse teave edasikindlustaja osa kohta fakulta
tiivses kindlustuskaitses järgmisel aruandeaastal, hõlmates teavet 10 kõige oluli
sema riski kohta edasikindlustatud riskipositsioonide osas iga delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas kindlaks määratud äriliini puhul (nt juhul, kui
võetud riskid ei sobi tavapäraste tegevuspõhimõtetega ja neid võib võtta ainult
juhul, kui osa riskidest on fakultatiivsel alusel edasi kindlustatud). Iga fakulta
tiivne risk antakse üle edasikindlustajale ning fakultatiivse edasikindlustuse tingi
mused määratakse kindlaks iga kindlustuslepingu puhul eraldi. Lepingud, mis
katavad riske automaatselt, ei kuulu vormi S.30.02 kohaldamisalasse ja neid
tuleb kajastada vormil S.30.03.
Iga äriliini kohta on eraldi vorm. Iga äriliini kohta tuleb teha valik 10 kõige
olulisema riski hulgast edasikindlustatud riskipositsioonide osas (kindlustus
summa osa, mis on antud üle kõigile edasikindlustajatele) fakultatiivsel alusel.
Lisaks on igal kindlustusriskil kordumatu kood, mida täpsustab nn riski tunnus
kood. Iga valitud risk esitatakse eraldi, et saada lepingu jaoks kordumatud tingi
mused ühel real. ►M2 Kui vormis S.30.01 esitatud fakultatiivne kindlustus
kaitse on seotud mitme edasikindlustusandjaga, täidetakse käesolevas vormis
nii mitu rida kui mitu edasikindlustusandjat on konkreetse fakultatiivse kindlus
tuskaitsega seotud. ◄
Vorm S.30.02 on prognoosiv (et olla kooskõlas vormiga S.30.03) valitud 10
suurima fakultatiivse kindlustuskaitse kohta, mille kehtivusaeg hõlmab järgmist
aruandeaastat või kattub sellega ja mis on vormi täitmise ajal teada. Kui edasi
kindlustusstrateegia pärast seda kuupäeva oluliselt muutub või kui edasikindlus
tuslepinguid uuendatakse hiljem kui aruandekuupäeval ja enne sellele järgnevat
1. jaanuari, siis esitatakse vormil S.30.02 esitatud teave uuesti, kui see on piisav.
Eri äriliine hõlmavad fakultatiivsed pakkumised esitatakse samuti erinevate asja
omaste äriliinide all, kui need kuuluvad sama äriliini 10 suurima riski hulka.
Vormi S.30.02 täidavad kõik edasikindlustajad, kes on aktsepteerinud fakulta
tiivse kindlustuskaitse.
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Fakultatiivne kindlustuskaitse kahjukindlustustegevuse puhul
Z0010

Äriliin

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide tähista
mine aruandes. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ravikulukindlustus
2 – sissetuleku kaotuse kindlustus
3 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus
4 – mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus
5 – maismaasõidukite kindlustus
6 – merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus
7 – tule- ja muu varakahju kindlustus
8 – üldine vastutuskindlustus
9 – krediidi- ja garantiikindlustus
10 – õigusabikulude kindlustus
11 – abistamisteenused
12 – muud finantskahjud
13 – ravikulude proportsionaalne edasikindlustus
14 – sissetuleku kaotuse proportsionaalne edasikindlustus
15 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse proportsionaalne edasikindlustus
16 – mootorsõiduki valdaja vastutuse proportsionaalne edasikindlustus
17 – maismaasõidukite proportsionaalne edasikindlustus
18 – merenduse, lennunduse ja transpordi proportsionaalne edasikind
lustus
19 – tule- ja muu varakahju proportsionaalne edasikindlustus
20 – üldise vastutuse proportsionaalne edasikindlustus
21 – krediidi ja garantii proportsionaalne edasikindlustus
22 – õigusabikulude proportsionaalne edasikindlustus
23 – abistamisteenuste proportsionaalne edasikindlustus
24 – muude finantskahjude proportsionaalne edasikindlustus
25 – tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus
26 – Isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus
27 – Merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasi
kindlustus
28 – Varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

C0020

Edasikindlustuspro
grammi kood

Kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuse kood, mis on seotud
edasikindlustusprogrammi valitseva lepinguga, mis kaitseb ka fakultatiivse
edasikindlustusega kaetud riski. Edasikindlustusprogrammi kood on koos
kõlas vormi S.30.03 – „Järgmisel aruandeaastal lõppev edasikindlustus
programm” – edasikindlustusprogrammi koodiga.

C0030

Riski tunnuskood

Iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas kindlaks määratud kahju
kindlustuse äriliini kohta tehakse valik 10 kõige olulisema riski hulgast
riskipositsiooni osas, mille suhtes kohaldatakse aruandeperioodil kehtivat
fakultatiivset edasikindlustust (ka siis, kui need pärinevad eelmistest aasta
test). Kood on kordumatu identifitseerimisnumber, mille määrab kindlaks
riski kindlaks teinud kindlustusandja, ja see peab jääma samaks ka järg
miste aastaaruannete puhul.
►M2 Juba määratud koodi ei kasutata teise riski puhul uuesti isegi juhul,
kui riski, millele kood algselt määrati, enam ei ole.
Kui üks risk mõjutab rohkem kui üht äriliini, võib sama koodi kasutada
kõikide mõjutatud äriliinide puhul. ◄
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C0040

Fakultatiivne edasikind
lustus
Pakkumise tunnuskood

C0050

Edasikindlustaja kood

JUHISED

Igale fakultatiivse edasikindlustuse pakkumisele tuleb määrata järjekorra
number, mis on riski puhul kordumatu. Fakultatiivse edasikindlustuse
pakkumise tunnuskood on üksusepõhine.
Edasikindlustaja tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud erikood
►M2 Juhul kui kindlustus- või edasikindlustusandja on andnud erikoodi,
peab see olema konkreetse edasikindlustusandja või maakleri puhul kordu
matu ega tohi kattuda ühegi muu koodiga, ei kindlustus- või edasikind
lustusandja antud koodiga ega LEIga.
Juhul kui kood on juba olemas (nt riiklik tunnuskood), kasutatakse sedasama
koodi selle tunnuskoodina, tehes seda järjepidevalt kuni LEI on olemas. ◄

C0060

Edasikindlustaja koodi
liik

Kirjes „Edasikindlustaja kood” kasutatud tunnuskoodi liik. Valige üks
järgmisest loetelust:
1 – LEI
2 – erikood

C0070

Maakleri kood

Maakleri tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud erikood
Kui edasikindlustuse pakkumises osales rohkem kui üks maakler, tuleb
nimetada vaid valitsev peamine maakler.

C0080

Maakleri koodi liik

Kirjes „Maakleri kood” kasutatud tunnuskoodi liik:
1 – LEI
2 – erikood

C0090

Maakleri tegevuse kood

►M1 Väljendab osaleva maakleri tegevust vastavalt kindlustus- või
edasikindlustusandja käsitusele. Kombineeritud tegevuste korral märkida
kõik tegevused, eraldades need komaga.
1 – pakkumise vahendaja
2 – riski ülevõtmine
3 – finantsteenused“; ◄

C0100

Edasikindlustaja osa (%)

Edasikindlustaja poolt aktsepteeritud fakultatiivse edasikindlustuse prot
sent, väljendatuna absoluutse protsendina fakultatiivsel alusel edasikind
lustatud summast, kõigi edasikindlustajate puhul, nagu kajastatud vormi
S.30.01 veerus C0160, mis käsitleb fakultatiivse kindlustuskaitse (edasi
kindlustatud riskipositsioonide osas) põhiandmeid.
Protsent esitatakse kümnendarvuna.

C0110

Valuuta

Märkige fakultatiivse kindlustuskaitse pakkumise ajal kasutatud valuuta
tähtkood ISO 4217 kohaselt. Fakultatiivse kindlustuskaitse puhul tuleb
kõik summad kajastada selles valuutas, kui riiklik järelevalveasutus ei
nõua teisiti. Kui fakultatiivset kindlustuskaitset pakutakse kahes eri
valuutas, siis tuleb vormis kajastada peamine valuuta.

C0120

Edasikindlustaja juures
fakultatiivsel alusel edasi
kindlustatud summa

Summa, mis on edasikindlustusandja juures fakultatiivsel alusel edasi
kindlustatud.

C0130

Fakultatiivne üleantud
edasikindlustusmakse

Eeldatav aastane bruto- või edasikindlustusmakse, mis on üle antud edasi
kindlustusandjale vastavalt selle osale.

C0140

Märkused

Selliste juhtumite kirjeldus, kus edasikindlustaja osaleb tingimustel, mis
erinevad standardsete fakultatiivsete või lepinguliste pakkumiste tingimus
test, või muu teave, mida kindlustus- või edasikindlustusandja peab järe
levalveasutusele esitama.
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Fakultatiivne kindlustuskaitse elukindlustustegevuse puhul
►M2 Z0020 ◄

Äriliin

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide tähista
mine aruandes. Valige üks järgmisest loetelust:
29 – tervisekindlustus
30 – kasumiosalusega kindlustus
31 – investeerimisriskiga elukindlustus
32 – muu elukindlustus
33 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest
tulenevate kohustustega seotud annuiteedid
34 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja kindlustuslepingutest tulene
vate kohustustega (välja arvatud tervisekindlustuslepingutest tulenevate
kohustustega) seotud annuiteedid
35 – tervisekindlustuse edasikindlustus
36 – elukindlustuse edasikindlustus

C0150

Edasikindlustuspro
grammi kood

Kindlustus- või edasikindlustusandja edasikindlustuse kood, mis on seotud
edasikindlustusprogrammi valitseva lepinguga, mis kaitseb ka fakultatiivse
edasikindlustusega kaetud riski. Edasikindlustusprogrammi kood on koos
kõlas vormi S.30.03 – „Järgmisel aruandeaastal lõppev edasikindlustus
programm” – edasikindlustusprogrammi koodiga.

C0160

Riski tunnuskood

Iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas kindlaks määratud elukind
lustuse äriliini kohta tehakse valik 10 kõige olulisema riski hulgast riski
positsiooni osas, mille suhtes kohaldatakse aruandeperioodil kehtivat
fakultatiivset edasikindlustust (ka siis, kui need pärinevad eelmistest aasta
test). Kood on kindlustusandja määratud kordumatu identifitseerimis
number, mida kasutatakse riski identifitseerimiseks filiaali sees, ja seda
koodi ei saa kasutada sama filiaali sees muude riskide puhul ja see
peab jääma samaks ka järgmiste aastaaruannete puhul.
►M2 Juba määratud koodi ei kasutata teise riski puhul uuesti isegi juhul,
kui riski, millele kood algselt määrati, enam ei ole.
Kui üks risk mõjutab rohkem kui üht äriliini, võib sama koodi kasutada
kõikide mõjutatud äriliinide puhul. ◄

C0170

Fakultatiivse edasikind
lustuse pakkumise
tunnuskood

C0180

Edasikindlustaja kood

Riski kordumatu järjenumber, mille kindlustus- või edasikindlustusandja
määrab igale fakultatiivsele edasikindlustuse pakkumisele.

Edasikindlustaja tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud erikood
Juhul kui kindlustus- või edasikindlustusandja on andnud erikoodi, peab
see olema konkreetse edasikindlustaja puhul kordumatu ja ei tohi kattuda
ühegi muu koodiga, ei kindlustus- või edasikindlustusandja antud koodiga
ega LEI tunnusega.

C0190

Edasikindlustaja koodi
liik

Kirjes „Edasikindlustaja kood” kasutatud tunnuskoodi liik. Valige üks
järgmisest loetelust:
1 – LEI
2 – erikood

C0200

Maakleri kood

Maakleri tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud erikood
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Juhul kui kindlustus- või edasikindlustusandja on andud erikoodi, peab see
olema konkreetse maakleri puhul kordumatu ja ei tohi kattuda ühegi muu
koodiga, ei kindlustus- või edasikindlustusandja antud koodiga ega LEIga.
Kui edasikindlustuse pakkumises osales rohkem kui üks maakler, tuleb
nimetada vaid valitsev maakler.
C0210

Maakleri koodi liik

Kirjes „Maakleri kood” kasutatud tunnuskoodi liik:
1 – LEI
2 – erikood

C0220

Maakleri tegevuse kood

►M1 Väljendab osaleva maakleri tegevust vastavalt kindlustus- või
edasikindlustusandja käsitusele. Kombineeritud tegevuste korral märkida
kõik tegevused, eraldades need komaga.
1 – pakkumise vahendaja
2 – riski ülevõtmine
3 – finantsteenused“; ◄

C0230

Edasikindlustaja osa (%)

Edasikindlustaja poolt aktsepteeritud fakultatiivse edasikindlustuse prot
sent, väljendatuna absoluutse protsendina fakultatiivsel alusel edasikind
lustatud summast, kõigi edasikindlustajate puhul, nagu kajastatud vormi
S.30.01 veerus C0310, mis käsitleb fakultatiivse kindlustuskaitse (edasi
kindlustatud riskipositsioonide osas) põhiandmeid.
Protsent esitatakse kümnendarvuna.

C0240

Valuuta

Märkige fakultatiivse kindlustuskaitse pakkumise ajal kasutatud valuuta
tähtkood ISO 4217 kohaselt. Fakultatiivse kindlustuskaitse puhul tuleb
kõik summad kajastada selles valuutas, kui riiklik järelevalveasutus ei
nõua teisiti. Kui fakultatiivset kindlustuskaitset pakutakse kahes eri
valuutas, siis tuleb vormis kajastada peamine valuuta.

C0250

Edasikindlustaja juures
fakultatiivsel alusel edasi
kindlustatud summa

Summa, mis on edasikindlustusandja juures fakultatiivsel alusel edasi
kindlustatud.

C0260

Fakultatiivne üleantud
edasikindlustusmakse

Eeldatav aastane bruto- või edasikindlustusmakse, mis on üle antud edasi
kindlustusandjale vastavalt selle osale.

C0270

Märkused

Selliste juhtumite kirjeldus, kus edasikindlustaja osaleb tingimustel, mis
erinevad standardsete fakultatiivsete või lepinguliste pakkumiste tingimus
test, või muu teave, mida kindlustus- või edasikindlustusandja peab järe
levalveasutusele esitama.

Teave edasikindlustajate ja maaklerite kohta
C0280

Edasikindlustaja kood

Edasikindlustaja tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud erikood
Juhul kui kindlustus- või edasikindlustusandja on andnud erikoodi, peab
see olema konkreetse edasikindlustaja puhul kordumatu ja ei tohi kattuda
ühegi muu koodiga, ei kindlustus- või edasikindlustusandja antud koodiga
ega LEIga.

C0290

Edasikindlustaja koodi
liik

Kirjes „Edasikindlustaja kood” kasutatud tunnuskoodi liik. Valige üks
järgmisest loetelust:
1 – LEI
2 – erikood
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Edasikindlustaja juriidi
line nimi

JUHISED

Selle edasikindlustaja juriidiline nimi, kellele kindlustusrisk on üle antud.
Riski ülevõtnud edasikindlustaja ametlik nimi on märgitud edasikindlus
tuslepingus. Edasikindlustusmaakleri nime esitamine pole lubatud. Samuti
pole lubatud esitada üldist või mittetäielikku nime, kuna rahvusvahelistel
edasikindlustajatel on mitu tegutsevat ettevõtjat, mis võivad asuda eri
riikides.
Kindlustuspuuli korral võib puuli (või puuli valitseja) nime esitada ainult
juhul, kui kindlustuspuul on juriidiline isik.

C0310

Edasikindlustusandja liik

Selle edasikindlustaja liik, kellele kindlustusrisk on üle antud. Valige üks
järgmisest loetelust:
1 – Elukindlustusandja
2 – Kahjukindlustusandja
3 – Segakindlustusandja
4 – Kaptiivkindlustusandja
5 – Sisene edasikindlustaja (edasikindlustusandja, kes keskendub peami
selt grupi muudelt kindlustusandjatelt riskide ülevõtmisele)
6 – Väline edasikindlustaja (edasikindlustusandja, kes võtab riske üle
muudelt kui gruppi kuuluvatelt kindlustusandjatelt)
7 – Kaptiivedasikindlustusandja
8 – Eriotstarbeline varakogum
9 – Puuli üksus (kui hõlmatud on rohkem kui üks kindlustus- või edasi
kindlustusandja)
10 – Riiklik puul

C0320

Residentsus (riik)

Märkige edasikindlustusandjale tegevusloa andnud riigi ISO 3166-1
alpha-2 kood.

C0330

Krediidikvaliteeti
hindava määratud
asutuse antud välisreiting

►M2 Krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse poolt edasikindlustajale
antud reiting aruandekuupäeva seisuga.

Krediidikvaliteeti hindav
määratud asutus

►M2 Märkige veerus C0330 esitatud välisreitingu andnud krediidikvali
teeti hindav asutus, valides ühe järgmisest loetelust. Krediidikvaliteeti
hindava asutuse tütarettevõtja antud reitingu korral märkige emaettevõtjast
krediidikvaliteeti hindav asutus (kasutatud on ESMA loetelu reitinguagen
tuuride kohta, kes on registreeritud või sertifitseeritud vastavalt Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrusele (EÜ)
nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta). Kui ESMA on registreerinud
või sertifitseerinud uue reitinguagentuuri, kuid loetelu ei ole ajakohastatud,
valige „Muu krediidikvaliteeti hindav määratud asutus”.

C0340

Kui reiting ei ole teada, siis lahtrit ei täideta. ◄

— Euler Hermes Rating GmbH (LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
— Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI: 35380002378CEGMRVW86)
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— BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
— Creditreform Rating AG (LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
— Scope Ratings AG (varem PSR Rating GmbH) (LEI: 391200W
U1EZUQFHDWE91)
— ICAP Group SA (LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
— GBB-Rating Gesellschaft für
391200OLWXCTKPADVV72)

Bonitätsbeurteilung

GmbH

(LEI:

— ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI: 5299009
77LETWLJF3295)
— ARC Ratings, S.A. (varem Companhia Portuguesa de Rating, S.A)
(LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
— AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI: 549300V
O8J8E5IQV1T26)
— DBRS Ratings Limited (LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
— Fitch France S.A.S. (LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
— Fitch Deutschland GmbH (LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
— Fitch Italia S.p.A. (LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
— Fitch Polska S.A. (LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
— Fitch Ratings España S.A.U. (LEI: 213800RENFIIODKETE60)
— Fitch Ratings Limited (LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
— Fitch Ratings CIS Limited (LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI: 549300V4LCOYCM
NUVR81)
— Moody's France S.A.S. (LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
— Moody's Deutschland GmbH (LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
— Moody's Italia S.r.l. (LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
— Moody's Investors
59ILY4BGJK90)

Service

España

S.A.

(LEI:

5493005X

— Moody's Investors Service Ltd (LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
— S&P Global Ratings France SAS (LEI: 54930035REY2YCDSBH09)
— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI:
549300363WVTTH0TW460)
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— CRIF Ratings S.r.l. (varem CRIF S.p.A.) (LEI: 8156001AB6A
1D740F237)
— Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
— European Rating Agency, a.s. (LEI: 097900BFME0000038276)
— Axesor conocer para decidir SA (LEI: 95980020140005900000)
— Cerved Rating Agency S.p.A. (varem CERVED Group S.p.A.) (LEI:
8156004AB6C992A99368)
— Kroll Bond Rating Agency (LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
— The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
— Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI: 815600B
F4FF53B7C6311)
— Spread Research (LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
— EuroRating Sp. z o.o. (LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
— HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI: 549300IF
L3XJKTRHZ480)
— Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
— Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI: 54930016113PD33V1H31)
— modeFinance S.r.l. (LEI: 815600B85A94A0122614)
— INC Rating Sp. z o.o. (LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
— Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
— Muu krediidikvaliteeti hindav määratud asutus.
See veerg tuleb täita, kui täidetakse veerg „Välisreiting” (C0330). ◄

C0350

Krediidikvaliteedi aste

Märkige edasikindlustajale antud krediidikvaliteedi aste. Krediidikvaliteedi
aste kajastab krediidikvaliteedi võimalikku korrigeerimist, mida viivad
siseselt läbi standardvalemit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustu
sandjad.
►M1 Valige üks järgmisest loetelust:
0 – krediidikvaliteedi aste 0
1 – krediidikvaliteedi aste 1
2 – krediidikvaliteedi aste 2
3 – krediidikvaliteedi aste 3
4 – krediidikvaliteedi aste 4
5 – krediidikvaliteedi aste 5
6 – krediidikvaliteedi aste 6
9 – reiting ei ole teada ◄

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 897
▼C1
KIRJE

JUHISED

C0360

Sisereiting

Edasikindlustaja sisereiting kindlustus- ja edasikindlustusandjate jaoks, kes
kasutavad sisemudelit sellisel määral, et sisereitinguid kasutatakse nende
sisemudelis. Kui sisemudelit kasutav kindlustus- või edasikindlustusandja
kasutab üksnes välisreitinguid, ei tule kirjet C0360 kajastada.

C0370

Maakleri kood

Maakleri tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud erikood
Juhul kui kindlustus- või edasikindlustusandja on andnud erikoodi, peab
see olema konkreetse maakleri puhul kordumatu ja ei tohi kattuda ühegi
muu koodiga, ei kindlustus- või edasikindlustusandja antud koodiga ega
LEIga.

C0380

Maakleri koodi liik

Kirjes „Maakleri kood” kasutatud tunnuskoodi liik:
1 – LEI
2 – erikood

C0390

Maakleri juriidiline nimi

Maakleri põhikirjajärgne nimi.

S.30.03 – Lõppev edasikindlustusprogramm – põhiandmed
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.
Vormi S.30.03 peavad täitma kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kellel on
lõppev edasikindlustus- ja/või retrotsessiooniprogramm, mis hõlmab mis tahes
kindlustuskaitset, mida pakub riigi poolt tagatud edasikindlustuse puul, välja
arvatud fakultatiivne kindlustuskaitse.
Vormi S.30.03 täidab kindlustus- või edasikindlustusandja, kes annab kindlustus
riski üle edasikindlustajatele sellise edasikindlustuslepingu kaudu, mille kehti
vusaeg hõlmab järgmist aruandeaastat või kattub sellega ja mis on vormi täitmise
ajal teada. Kui edasikindlustusstrateegia pärast seda kuupäeva oluliselt muutub
või kui edasikindlustuslepinguid uuendatakse hiljem kui aruandekuupäeval ja
enne sellele järgnevat 1. jaanuari, siis esitatakse vormil S.30.03 esitatud teave
uuesti, kui see on piisav.

KIRJE

JUHISED

C0010

Edasikindlustuspro
grammi kood

Kindlustus- või edasikindlustusandjale määratud kordumatu kood, mis
katab kõik üksikud edasikindlustuse pakkumised ja/või lepingud, mis
kuuluvad samasse edasikindlustusprogrammi.

C0020

Lepingu tunnuskood

Lepingu tunnuskood, mis identifitseerib üheselt lepingu ja mis peab jääma
samaks järgmistes aruannetes, tavaliselt äriühingu raamatupidamises kajas
tatud lepingu algne number.

C0030

Lepingu punktide järjes
tikune number

Järjestikune number, mille kindlustus- või edasikindlustusandja on
andnud lepingu eri punktidele juhul, kui leping hõlmab näiteks
rohkem kui ühte delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
määratletud äriliini või hõlmab eri piirmääradega äriliine. Eri tingimustega
lepinguid käsitletakse teabe esitamise seisukohast eri lepingutena ja neid
kajastatakse eri punktides. Sama lepinguga hõlmatud eri äriliinide puhul
esitatakse iga äriliiniga seotud tingimused üksikasjalikult ja eraldi iga
punkti numbri all. Sama lepingu raames eri liiki edasikindlustust
hõlmavad lepingud (nt üks punkt kvootosalusega edasikindlustuslepingu
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alusel ja teine kahju ülemmäära edasikindlustuslepingu alusel) kajastatakse
eri punktides. Sama programmi eri tasemeid hõlmavaid lepinguid kajasta
takse eri punktides.

C0040

Fikseeritud omavastutu
sega proportsionaalsete
edasikindlustuslepingute
/ tasemete järjestikune
number programmis

Kui leping on osa laiemast programmist, siis fikseeritud omavastutusega
proportsionaalsete edasikindlustuslepingute / tasemete järjestikune number
programmis.

C0050

Fikseeritud omavastutu
sega proportsionaalsete
edasikindlustuslepingute
/ tasemete arv
programmis

Fikseeritud omavastutusega proportsionaalsete edasikindlustuslepingute
või tasemete koguarv selles programmis, mis hõlmab kajastatavat lepingut.

C0060

Piiratud edasikindlustus
või sarnane kokkulepe

Edasikindlustuslepingu identifitseerimine. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – Ebatraditsiooniline või piiratud edasikindlustus
(sellise edasikindlustuslepingu või finantsinstrumendi korral, mis ei põhine
otseselt kahjuhüvitise põhimõttel või põhineb lepingu sõnastusel, millel on
piiratud või millel puudub tõendatav riski üleandmise mehhanism)
2 – Muu kui ebatraditsiooniline või piiratud edasikindlustus
Piiratud edasikindlustuse või sarnase kokkuleppe puhul tuleb täita ainult
kirjed, mis on teostatavad.

C0070

Äriliin

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide tähista
mine aruandes. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ravikulukindlustus
2 – sissetuleku kaotuse kindlustus
3 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus
4 – mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus
5 – maismaasõidukite kindlustus
6 – merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus
7 – tule- ja muu varakahju kindlustus
8 – üldine vastutuskindlustus
9 – krediidi- ja garantiikindlustus
10 – õigusabikulude kindlustus
11 – abistamisteenused
12 – muud finantskahjud
13 – ravikulude proportsionaalne edasikindlustus
14 – sissetuleku kaotuse proportsionaalne edasikindlustus
15 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse proportsionaalne edasikindlustus
16 – mootorsõiduki valdaja vastutuse proportsionaalne edasikindlustus
17 – maismaasõidukite proportsionaalne edasikindlustus
18 – merenduse, lennunduse ja transpordi proportsionaalne edasikindlustus
19 – tule- ja muu varakahju proportsionaalne edasikindlustus
20 – üldise vastutuse proportsionaalne edasikindlustus
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21 – krediidi ja garantii proportsionaalne edasikindlustus
22 – õigusabikulude proportsionaalne edasikindlustus
23 – abistamisteenuste proportsionaalne edasikindlustus
24 – muude finantskahjude proportsionaalne edasikindlustus
25 – tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus
26 – isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus
27 – merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasikind
lustus
28 – varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus
29 – tervisekindlustus
30 – kasumiosalusega kindlustus
31 – investeerimisriskiga elukindlustus
32 – muu elukindlustus
33 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest
tulenevate kohustustega seotud annuiteedid
34 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja kindlustuslepingutest tulene
vate kohustustega (välja arvatud tervisekindlustuslepingutest tulenevate
kohustustega) seotud annuiteedid
35 – tervisekindlustuse edasikindlustus
36 – elukindlustuse edasikindlustus
37 – mitut äriliini hõlmav (nagu allpool määratletud)
Lisamärkused:
1) kui edasikindlustusleping pakub kindlustuskaitset rohkem kui ühe
äriliini puhul ja kindlustuskaitse tingimused on eri äriliinide puhul
erinevad, siis tuleb lepingut kajastada mitmel real. Esimesele reale
tuleb lepingu kohta sisestada, et see on mitut äriliini hõlmav, ja sellel
tuleb anda teavet lepingu üldiste tingimuste kohta (nt mahaarvamised
ja kindlustuskaitse taastamine); järgmistel ridadel antakse teavet edasi
kindlustuslepingu individuaalsete tingimuste kohta iga asjaomase
äriliini puhul;
2) kui kindlustuskaitse tingimused äriliinide lõikes ei erine, on nõutav
vaid domineeriva (lepinguga seotud kindlustusmaksetest tuleneva
hinnangulise tulu brutosumma põhjal) Solventsus II kohase äriliini
nimetamine;
3) fikseeritud tingimustega mitmeaastased lepingud võib kajastada kehti
vusaega käsitlevates veergudes.

C0080

Kindlustuskaitsega
hõlmatud riskikategooria
kirjeldus

Lepingu kindlustuskaitse peamise ulatuse kirjeldus. See seondub peamise
portfelliga, mis määrab kindlaks lepingu ulatuse ja on tavaliselt osa
lepingu kirjeldusest (nt „Tööstushooned” või „Juhtide ja vastutavate
isikute vastutuskindlustus”). Kindlustus- ja edasikindlustusandjad võivad
lisada ka kirjelduse, mis selgitab, missugune äriüksus riski võttis (juhul
kui sellest tulenesid lepingu erinevad tingimused, nt „Jaotuse märgis A”).
Kindlustuskaitsega hõlmatud riskikategooria kirjeldus oleneb üksusest ja
selle esitamine ei ole kohustuslik. Ka termin „riskikategooria” ei põhine 1.
ja 2. tasandi terminoloogial, kuid seda võib käsitleda kui täiendavat
võimalust esitada lisateavet kindlustusriski(de) kohta.

C0090

Edasikindlustuslepingu
liik

Edasikindlustuslepingu liigi kood. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kvootosalusega edasikindlustusleping
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2 – muutuv kvootosalusega edasikindlustusleping
3 – fikseeritud omavastutusega proportsionaalne edasikindlustusleping
4 – kahju ülemmäära edasikindlustusleping (juhtumi ja riski kohta)
5 – kahju ülemmäära edasikindlustusleping (riski kohta)
6 – kahju ülemmäära edasikindlustusleping (juhtumi kohta)
7 – kahju ülemmäära edasikindlustuslepingu nn kaitsemehhanism (kaitse
järgnevate juhtumite vastu, mida võivad põhjustada teatavad katastroofid,
nagu näiteks üleujutus või tulekahju)
8 – kahju ülemmäära edasikindlustusleping koos alusriskiga
9 – kindlustuskaitse taastamise kindlustuskaitse
10 – kahju agregeeritud ülemmäära edasikindlustusleping
11 – kahju piiramata ülemmäära edasikindlustusleping
12 – kahjusuhte ülemmäära edasikindlustusleping (stop loss)
13 – muud proportsionaalsed lepingud
14 – muud mitteproportsionaalsed lepingud
Koodi 13 (muud proportsionaalsed lepingud) ja koodi 14 (muud mitte
proportsionaalsed lepingud) võib kasutada edasikindlustuslepingute
hübriidtüüpide korral.

C0100

Katastroofi edasikindlus
tuskaitse hõlmamine

Katastroofigarantiide hõlmamise identifitseerimine. Sõltuvalt sellest, kas
loetletud katastroofiriskid on edasikindlustuskaitsega hõlmatud, kasuta
takse ühte või mitut (komaga eraldatult) järgmistest koodidest:
1 – kindlustuskaitsest jäävad välja kõik katastroofigarantiid
2 – maavärin, vulkaanipurse, tsunami jne on kindlustuskaitsega hõlmatud
3 – üleujutus on kindlustuskaitsega hõlmatud
4 – orkaan, torm jne on kindlustuskaitsega hõlmatud
5 – muud riskid, nagu näiteks pakane, rahe, tugev tuul on kindlustuskait
sega hõlmatud
6 – terrorism on kindlustuskaitsega hõlmatud
7 – streigid, massirahutused, rahvaülestõus, sabotaaž on kindlustuskaitsega
hõlmatud
8 – kõik eespool nimetatud riskid on kindlustuskaitsega hõlmatud
9 – loetletud kirjetes mittesisalduvad riskid on kindlustuskaitsega
hõlmatud

C0110

Kehtivusaeg (algus
kuupäev)

Märkige konkreetse edasikindlustuslepingu alguskuupäev ISO 8601 koha
selt (aaaa-kk-pp).

C0120

Kehtivusaeg
(lõppkuupäev)

Märkige konkreetse edasikindlustuslepingu lõppkuupäev ISO 8601 koha
selt (aaaa-kk-pp).
Kui lepingu tingimused jäävad vormi täitmise ajal muutumatuks ja
kindlustus- või edasikindlustusandja ei kasuta lõpetamisklauslit, siis on
lõppkuupäev järgmine võimalik lõppkuupäev.
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C0130

Valuuta

Märkige edasikindlustuslepingu sõlmimise ajal kasutatud valuuta tähtkood
ISO 4217 kohaselt. Konkreetse kindlustuskaitse puhul tuleb kõik summad
kajastada selles valuutas, kui riiklik järelevalveasutus ei nõua teisiti. Kui
leping sõlmitakse kahes eri valuutas, siis tuleb vormis kajastada peamine
valuuta.

C0140

Kindlustusmudeli liik

Kindlustusriski positsiooni ulatuse ja edasikindlustuse vajalikkuse hinda
miseks kasutatava kindlustusmudeli liik. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – Kindlustussumma:
suurim summa, mida kindlustusandja on kohustatud maksma algse kind
lustuslepingu alusel. Kindlustussumma peab olema märgitud ka juhul, kui
kindlustusmudeli tüüpi ei saa välja tuua.
2 – Suurim võimalik kahju:
kahju, mis võib tekkida kõige ebasoodsamate asjaolude enam või vähem
harukordse kokkulangemise korral, näiteks kui tule levik peatub üksnes
läbimatu takistuse taga või põleva materjali puudumise tõttu.
3 – Suurim tõenäoline kahju:
seda määratletakse kui hinnanguliselt suurimat kahju mida võib põhjustada
üks tulekahju või muu kahjujuhtum olukorras, kus esmaste eratuletõrje
süsteemide toimimise võime väheneb järsult, kuid teisesed kaitsesüsteemid
ja -organisatsioonid (näiteks hädaabiteenistused ning erasektori ja/või
avaliku sektori tuletõrje) toimivad ettenähtud viisil. Selle hinnangu
puhul ei võeta arvesse suurõnnetusi, näiteks suurest tuleohtliku gaasi
lekkest põhjustatud plahvatus, mis võib ohustada suurt ettevõtte ala,
suure koguse lõhkeainete plahvatus, seismiline õnnetus, tsunami ja üleu
jutus, lennuki allakukkumine ning rohkem kui ühes piirkonnas toime
pandud süütamine. See määratlus kätkeb endas suurima võimaliku kahju
määratlust ja hinnangulise suurima kahju määratlust, mille kindlustu
sandjad, edasikindlustusandjad ja edasikindlustusmaaklerid on üldiselt
omaks ja kasutusele võtnud.
4 – Hinnanguline suurim kahju:
kahju, mille võib vaatlusaluste asjaolude põhjal mõistlikult tuletada ja
mille põhjustajaks on üks sündmus, mille toimumist võib pidada tõenäo
liseks, kusjuures arvesse võetakse kõiki asjaolusid, mis võivad suurendada
või vähendada kahju ulatust, kuid arvese ei võeta sellised kokkusattumusi
ja katastroofe, mille toimumine ei ole küll võimatu, kuid on ebatõenäoline.
5 – Muu:
muude kindlustusmudelite kasutamise korral. Kui kasutatakse kindlustus
mudeli liiki „Muu”, tuleb seda selgitada regulaarses järelevalvelises
aruandes.
Kuigi eespool nimetatud määratlusi kasutatakse delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud äriliini „Tule- ja muu varakahju kindlustus ja
edasikindlustus” puhul, võib sarnased määratlusi esineda ka muude ärilii
nide puhul.

C0150

Baaskindlustusmaksest
tulenev hinnanguline tulu
(kahju ülemmäära edasi
kindlustusleping – baas
kindlustusmaksest
tulenev hinnanguline
tulu)

Baaskindlustusmaksest tulenev hinnanguline tulu seoses lepingu perioo
diga. See on tavaliselt kindlustusmakse summa, mis seondub kahju ülem
määra edasikindlustuslepingute raames kaitstud portfelliga; igal juhul on
see summa, mille põhjal arvutatakse edasikindlustusmakse, kohaldades
määra. Seda kirjet kajastatakse vaid kahju ülemmäära edasikindlustusle
pingute puhul.
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C0160

Lepinguga seotud kind
lustusmaksetest tuleneva
hinnangulise tulu bruto
summa (proportsionaalne
ja mitteproportsionaalne
edasikindlustus)

Kindlustusmaksete summa, mis hõlmab 100 % lepingust lepingu
perioodil. See summa on samaväärne 100 %ga edasikindlustusmaksest,
mis tuleb lepingu perioodi eest kõigile edasikindlustajatele tasuda, kaasa
arvatud kindlustusmakse, mis vastab paigutamata aktsiatele.

C0170

Agregeeritud
omavastutus

Frantsiisi summa, mis tähendab täiendavat omavastutust juhul, kui edasi
kindlustusandja katab kahju vaid siis, kui on tekkinud teatav hulk kumu
latiivseid kahjusid. Seda kirjet kajastatakse ►M2 kui see on asjako
hane, ◄ ainult juhul, kui kirjet C0180 ei kajastata.

C0180

Agregeeritud omavas
tutus (%)

Frantsiisi protsent, mis tähendab täiendava omavastutuse protsenti juhul,
kui edasikindlustusandja katab kahju vaid siis, kui on tekkinud teatav hulk
kumulatiivseid kahjusid. Seda kirjet kajastatakse ►M2 kui see on asja
kohane, ◄ ainult juhul, kui kirjet C0170 ei kajastata.
Protsent kajastatakse kümnendarvuna.

C0190

Omavastutus

Summa, mis on fikseeritud omavastutusega proportsionaalsete edasikind
lustuslepingute, sagedase kahju ülemmäära (Working XL) ja katastroofiris
kiga seotud kahju ülemmäära (Catastrophe XL) edasikindlustuslepingute
puhul edasikindlustuslepingus märgitud omavastutusena. Delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud eri äriliinide puhul tuleb kajas
tada eraldi.

C0200

Omavastutus (%)

Protsent, mis on kvootosalusega edasikindlustuslepingute ja kahjusuhte
ülemmäära edasikindlustuslepingute puhul edasikindlustuslepingus
märgitud omavastutusena. Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
määratletud eri äriliinide puhul tuleb kajastada eraldi.
Protsent kajastatakse kümnendarvuna.

C0210

Piirmäär

Summa, mis on edasikindlustuslepingus märgitud piirmäärana. Delegee
ritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud eri äriliinide puhul tuleb
kajastada eraldi.
Piiramata kindlustuskaitse puhul märgitakse „–1”.

C0220

Piirmäär (%)

Protsent, mis on kahjusuhte ülemmäära edasikindlustuslepingute puhul
edasikindlustuslepingus
märgitud
piirmäärana.
Delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud eri äriliinide puhul tuleb kajas
tada eraldi.
Piiramata kindlustuskaitse puhul märgitakse „–1”.
Protsent kajastatakse kümnendarvuna.

C0230

Maksimaalne kindlustus
kaitse riski või juhtumi
kohta

Maksimaalne kindlustuskaitse summa riski või juhtumi kohta. Kui kvoo
tosalusega edasikindlustuslepingu või fikseeritud omavastutusega proport
sionaalse edasikindlustuslepingu puhul on kokku lepitud maksimaalses
summas juhtumi kohta (nt torm), tuleb summa kajastada 100 %. Kõigil
muudel juhtudel võrdub summa piirmääraga, millest on lahutatud omavas
tutus.
Piiramata kindlustuskaitse puhul märgitakse „–1”.

C0240

Maksimaalne kindlustus
kaitse lepingu kohta

Maksimaalne kindlustuskaitse summa lepingu kohta. Kui kvootosalusega
edasikindlustuslepingu või fikseeritud omavastutusega proportsionaalse
edasikindlustuslepingu puhul on terve lepingu jaoks kindlaks määratud
maksimaalne summa, tuleb summa kajastada 100 %. Piiramata kindlustus
kaitse puhul märgitakse „–1”. Kahju ülemmäära edasikindlustuslepingute
või kahjusuhte ülemmäära edasikindlustuslepingute puhul tuleb märkida
algne suutlikkus nõuet rahuldada (nt aastased agregeeritud piirmäärad);
kogu kindlustuskaitse võib olla ka lahtris C0250 esitatud teabe tulemus.

C0250

Kindlustuskaitse taasta
miste arv

Edasikindlustuse kindlustuskaitse taastamise võimaluste arv.
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C0260

Kindlustuskaitse taasta
mise kirjeldus

Kindlustuskaitse taastamise kirjeldus seoses edasikindlustuse kindlustus
kaitse taastamisega. Kirje C0260 võimaliku sisu näited on „100 %
puhul 2 pluss 150 % puhul 1” või „kõik tasuta”

C0270

Maksimaalne
edasikindlustustasu

Kajastatakse maksimaalne vahendustasu protsentides. Kui fikseeritud, on
kirjed C0270, C0280 ja C0290 võrdsed.
Protsent kajastatakse kümnendarvuna.
Seda kirjet kajastatakse vaid proportsionaalsete lepingute puhul.

C0280

Minimaalne
edasikindlustustasu

Kajastatakse minimaalne vahendustasu protsentides. Kui fikseeritud, on
kirjed C0270, C0280 ja C0290 võrdsed.
Protsent kajastatakse kümnendarvuna.
Seda kirjet kajastatakse vaid proportsionaalsete lepingute puhul.

C0290

Eeldatav
edasikindlustustasu

Kajastatakse eeldatav vahendustasu protsentides. Kui fikseeritud, on kirjed
C0270, C0280 ja C0290 võrdsed.
Protsent kajastatakse kümnendarvuna.
Seda kirjet kajastatakse vaid proportsionaalsete lepingute puhul.

C0300

Maksimaalne
retrotsessiooni- ja
esindustasu

Kajastatakse maksimaalne retrotsessiooni- ja esindustasu protsentides. Kui
fikseeritud, on kirjed C0300, C0310 ja C0320 võrdsed.
Protsent kajastatakse kümnendarvuna.
Seda kirjet kajastatakse vaid proportsionaalsete lepingute puhul.

C0310

Minimaalne
retrotsessiooni- ja
esindustasu

Kajastatakse minimaalne retrotsessiooni- ja esindustasu protsentides. Kui
fikseeritud, on kirjed C0300, C0310 ja C0320 võrdsed.
Protsent kajastatakse kümnendarvuna.
Seda kirjet kajastatakse vaid proportsionaalsete lepingute puhul.

C0320

Eeldatav retrotsessioonija esindustasu

Kajastatakse eeldatav retrotsessiooni- ja esindustasu protsentides. Kui
fikseeritud, on kirjed C0300, C0310 ja C0320 võrdsed.
Protsent kajastatakse kümnendarvuna.
Seda kirjet kajastatakse vaid proportsionaalsete lepingute puhul.

C0330

Maksimaalne kasumiga
seotud tasu

Kajastatakse maksimaalne kasumiga seotud tasu protsentides. Kui fiksee
ritud, on kirjed C0330, C0340 ja C0350 võrdsed.
Protsent kajastatakse kümnendarvuna.
Seda kirjet kajastatakse vaid proportsionaalsete lepingute puhul.

C0340

Minimaalne kasumiga
seotud tasu

Kajastatakse minimaalne kasumiga seotud tasu protsentides. Kui fiksee
ritud, on kirjed C0330, C0340 ja C0350 võrdsed.
Protsent kajastatakse kümnendarvuna.
Seda kirjet kajastatakse vaid proportsionaalsete lepingute puhul.

C0350

Eeldatav kasumiga
seotud tasu

Kajastatakse eeldatav kasumiga seotud tasu protsentides. Kui fikseeritud,
on kirjed C0330, C0340 ja C0350 võrdsed.
Protsent kajastatakse kümnendarvuna.
Seda kirjet kajastatakse vaid proportsionaalsete lepingute puhul.

C0360

Kahju ülemmäär: 1

Kajastatakse fikseeritud määr või liikuva määra süsteemi algmäär.
Protsent kajastatakse kümnendarvuna.
Seda kirjet kajastatakse vaid kahju ülemmäära edasikindlustuslepingute
puhul.
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Kajastatakse liikuva määra süsteemi ülemmäär ►M2

__________ ◄.

Protsent kajastatakse kümnendarvuna.
Seda kirjet kajastatakse vaid kahju ülemmäära edasikindlustuslepingute
puhul.

C0380

Kahju ülemmäära edasi Märkida, kas kahju ülemmäära edasikindlustuslepingute kindlustusmakse
kindlustuslepingute kind põhineb kindlamääralisel kindlustusmaksel või mitte. Valige üks järgmi
lustusmakse kindel määr sest loetelust:
1 – kahju ülemmäära edasikindlustuslepingute kindlustusmakse, mis
põhineb kindlamääralisel kindlustusmaksel
2 – kahju ülemmäära edasikindlustuslepingute kindlustusmakse, mis ei
põhine kindlamääralisel kindlustusmaksel
Seda kirjet kajastatakse vaid kahju ülemmäära edasikindlustuslepingute
puhul

S.30.04 – Lõppev edasikindlustusprogramm – osakaal
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat teavet.
Vormi S.30.04 peavad täitma kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kellel on
lõppev edasikindlustus- ja/või retrotsessiooniprogramm, mis hõlmab kindlustus
kaitset, mida pakub riigi poolt tagatud edasikindlustuse puul, välja arvatud fakul
tatiivne kindlustuskaitse.
Vormi S.30.04 täidab kindlustus- või edasikindlustusandja, kes annab kindlustus
riski üle edasikindlustajatele sellise edasikindlustuslepingu kaudu, mille kehti
vusaeg hõlmab järgmist aruandeaastat või kattub sellega ja mis on vormi täitmise
ajal teada. Kui edasikindlustusstrateegia pärast seda kuupäeva oluliselt muutub
või kui edasikindlustuslepinguid uuendatakse hiljem kui aruandekuupäeval ja
enne sellele järgnevat 1. jaanuari, siis esitatakse vormil S.30.04 esitatud teave
uuesti, kui see on piisav.
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JUHISED

C0010

Edasikindlustuspro
grammi kood

Kindlustus- või edasikindlustusandjale määratud kordumatu kood, mis
katab kõik üksikud edasikindlustuse pakkumised ja/või lepingud, mis
kuuluvad samasse edasikindlustusprogrammi.

C0020

Lepingu tunnuskood

Lepingu tunnuskood, mis identifitseerib üheselt lepingu ja mis peab jääma
samaks järgmistes aruannetes, tavaliselt äriühingu raamatupidamises kajas
tatud lepingu algne number.

C0030

Lepingu punktide järjes
tikune number

Järjestikune number, mille kindlustus- või edasikindlustusandja on andnud
lepingu eri punktidele juhul, kui leping hõlmab näiteks rohkem kui ühte
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini või hõlmab
eri piirmääradega äriliine. Eri tingimustega lepinguid vaadeldakse teabe
esitamise seisukohast eri lepingutena ja neid kajastatakse eri punktides.
Sama lepinguga hõlmatud eri äriliinide puhul esitatakse iga äriliiniga
seotud tingimused üksikasjalikult ja eraldi iga punkti numbri all. Sama
lepingu raames eri liiki edasikindlustust hõlmavad lepingud (nt üks punkt
kvootosalusega edasikindlustuslepingu alusel ja teine kahju ülemmäära
edasikindlustuslepingu alusel) kajastatakse eri punktides. Sama programmi
eri tasemeid hõlmavaid lepinguid kajastatakse eri jagudes.
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C0040

Fikseeritud omavastutu
sega proportsionaalsete
edasikindlustuslepingute
/ tasemete järjestikune
number programmis

Kui leping on osa laiemast programmist, siis fikseeritud omavastutusega
proportsionaalsete edasikindlustuslepingute / tasemete järjestikune number
programmis.

C0050

Edasikindlustaja kood

Edasikindlustaja tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud erikood
Juhul kui kindlustus- või edasikindlustusandja on andnud erikoodi, peab
see olema konkreetse edasikindlustaja puhul kordumatu ja ei tohi kattuda
ühegi muu koodiga, ei kindlustus- või edasikindlustusandja antud koodiga
ega LEIga.

C0060

Edasikindlustaja koodi
liik

Kirjes „Edasikindlustaja kood” kasutatud tunnuskoodi liik. Valige üks
järgmisest loetelust:
1 – LEI
2 – erikood

C0070

Maakleri kood

Maakleri tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud erikood
Juhul kui kindlustus- või edasikindlustusandja on andnud erikoodi, peab
see olema konkreetse maakleri puhul kordumatu ja ei tohi kattuda ühegi
muu koodiga, ei kindlustus- või edasikindlustusandja antud koodiga ega
LEIga.
Kui edasikindlustuse pakkumises osales rohkem kui üks maakler, tuleb
nimetada vaid valitsev peamine maakler.

C0080

Maakleri koodi liik

Kirjes „Maakleri kood” kasutatud tunnuskoodi liik:
1 – LEI
2 – erikood

C0090

Maakleri tegevuse kood

►M1 Väljendab osaleva maakleri tegevust vastavalt kindlustus- või
edasikindlustusandja käsitusele. Kombineeritud tegevuste korral märkida
kõik tegevused, eraldades need komaga:
1 – pakkumise vahendaja
2 – riski ülevõtmine
3 – finantsteenused ◄

C0100

Edasikindlustaja osa (%)

Protsent edasikindlustuslepingust, mille on aktsepteerinud kirjes C0050
identifitseeritud edasikindlustaja, väljendatuna absoluutse protsendina
lepingulisest pakkumisest.
Protsendid kajastatakse kümnendarvuna.

C0110

Edasikindlustaja osaga
seotud üle antud
riskipositsioon

Edasikindlustaja juures edasi kindlustatud riskipositsiooni summa. See
summa põhineb maksimaalsel kindlustuskaitsel riski või juhtumi kohta
ja seda arvutatakse järgmise valemi alusel: kirje „Maksimaalne kindlus
tuskaitse riski või juhtumi kohta” (kajastatud vormi S.30.03 kirjes C0230)
x kirje „Edasikindlustaja osa (%)” (kajastatud vormi S.30.04 kirjes
C0100).
Kui vormi S.30.03 lahtris C0230 kajastati „piiramata”, märgitakse sellesse
lahtrisse „–1”.
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C0120

Tagatise liik (asjakohasel
juhul)

JUHISED

Hoitava tagatise liik. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – Raha või ekvivalent usalduskontodel
2 – Raha või vahendite kinnipidamine kontoraha kaudu
3 – Akreditiiv
4 – Muu
5 – Puudub

C0130

Edasikindlustajate
tagatud piirmäära
kirjeldus

Edasikindlustajate tagatud piirmäära kirjeldus, mis seondub lepingus kind
laks määratud konkreetse elemendiga (nt 90 % tehnilistest eraldistest või
90 % kindlustusmaksetest), kui see on kohaldatav.

C0140

Tagatise andja kood
(asjakohasel juhul)

Kasutage juriidilise isiku ülemaailmset tunnust (LEI), kui see on kätte
saadav.
Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.

C0150

Tagatise andja koodi liik

Lahtris „Tagatise andja kood (asjakohasel juhul)” kasutatud tunnuskoodi
liik:
1 – LEI
9 – puudub

C0160

Lõppeva edasikindlus
tuse hinnanguline makse
edasikindlustaja osa
puhul

Lepingu hinnanguline brutokindlustusmakse, mille kindlustus- või edasi
kindlustusandja peab tasuma järgmisel aruandeaastal (N+1) iga edasikind
lustaja osa kohta. See summa arvutatakse vastavalt järgmistele näidetele:
1. juhtum: kvootosalusega edasikindlustuslepingu või fikseeritud omavas
tutusega proportsionaalse edasikindlustuslepingu puhul vormi S.30.03
kirjes „Edasikindlustaja osa” (C0100) kajastatud osa korrutatud kirjega
„Lepinguga seotud kindlustusmaksetest tuleneva hinnangulise tulu bruto
summa” (C0160);
2. juhtum: kahju ülemmäära lepingute puhul, kui lepingu suhtes kohalda
takse fikseeritud määra vormi S.30.03 kirjes „Kahju ülemmäär: 1”
(C0360) kajastatud määr, korrutatud vormi S.30.03 kirjega „Baaskindlus
tusmaksest tulenev hinnanguline tulu” (C0150), korrutatud kirjes „Edasi
kindlustaja osa” (C0100) kajastatud osaga;
3. juhtum: kahju ülemmäära lepingute puhul, kui lepingu suhtes kohalda
takse liikuvat määra; vormi S.30.03 kirjes „Kahju ülemmäär: 2” (C0370)
kajastatud määr, korrutatud vormi S.30.03 kirjega „Baaskindlustusmaksest
tulenev hinnanguline tulu” (C0150), korrutatud kirjes „Edasikindlustaja
osa” (C0100) kajastatud osaga.

C0170

Märkused

Selliste juhtumite kirjeldus, kus edasikindlustaja osalus toimub tingi
mustel, mis erinevad standardsete fakultatiivsete või lepinguliste pakku
miste tingimustest, või muu teave, mida kindlustus- või edasikindlustu
sandja peab järelevalveasutusele teatavaks tegema.

Teave edasikindlustajate ja maaklerite kohta

C0180

Edasikindlustaja kood

Edasikindlustaja tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud erikood
Juhul kui kindlustus- või edasikindlustusandja on andnud erikoodi, peab
see olema konkreetse edasikindlustaja puhul kordumatu ja ei tohi kattuda
ühegi muu koodiga, ei kindlustus- või edasikindlustusandja antud koodiga
ega LEIga.
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C0190

Edasikindlustaja koodi
liik

JUHISED

Kirjes „Edasikindlustaja kood” kasutatud tunnuskoodi liik. Valige üks
järgmisest loetelust:
1 – LEI
2 – erikood

C0200

Edasikindlustaja juriidi
line nimi

Selle edasikindlustaja juriidiline nimi, kellele kindlustusrisk on üle antud.
Riski ülevõtnud edasikindlustaja ametlik nimi on märgitud edasikindlus
tuslepingus. Edasikindlustusmaakleri nime esitamine pole lubatud. Samuti
pole lubatud esitada üldist või mittetäielikku nime, kuna rahvusvahelistel
edasikindlustajatel on mitu tegutsevat äriühingut, mis võivad asuda eri
riikides.
Kindlustuspuuli korral võib puuli (või puuli valitseja) nime esitada ainult
juhul, kui kindlustuspuul on juriidiline isik.

C0210

Edasikindlustusandja liik

Selle edasikindlustaja liik, kellele kindlustusrisk on üle kantud.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – elukindlustusandja
2 – kahjukindlustusandja
3 – segakindlustusandja
4 – kaptiivkindlustusandja
5 – sisene edasikindlustaja (edasikindlustusandja, kes keskendub peamiselt
riskide võtmisele kindlustusgrupi muudelt kindlustusandjatelt)
6 – väline edasikindlustaja (edasikindlustusandja, kes võtab riske muudelt
kui kindlustusgruppi kuuluvatelt kindlustusandjatelt)
7 – kaptiivedasikindlustusandja
8 – eriotstarbeline varakogum
9 – puuli üksus (kui hõlmatud on rohkem kui üks kindlustus- või edasi
kindlustusandja)
10 – riiklik puul

C0220

Residentsus (riik)

Märkige edasikindlustusandjale tegevusloa andnud riigi ISO 3166–1
alpha–2 kood.

C0230

Krediidikvaliteeti
hindava määratud
asutuse antud välisreiting

►M2 Krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse poolt edasikindlustajale
antud reiting aruandekuupäeva seisuga. ◄
►M2 Kui reiting ei ole teada, siis lahtrit ei täideta. ◄
Seda veergu ei täideta edasikindlustajate puhul, millega seoses sisemudelit
kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad sisereitinguid.
Kui sisemudelit kasutavad kindlustus- või edasikindlustusandjad ei kasuta
sisereitinguid, tuleb see kirje esitada.
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C0240

Krediidikvaliteeti hindav
määratud asutus

JUHISED

►M2 Märkige veerus C0230 esitatud välisreitingu andnud krediidikvali
teeti hindav asutus, valides ühe järgmisest loetelust. Krediidikvaliteeti
hindava asutuse tütarettevõtja antud reitingu korral märkige emaettevõtjast
krediidikvaliteeti hindav asutus (kasutatud on ESMA loetelu reitinguagen
tuuride kohta, kes on registreeritud või sertifitseeritud vastavalt Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrusele (EÜ)
nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta). Kui ESMA on registreerinud
või sertifitseerinud uue reitinguagentuuri, kuid loetelu ei ole ajakohastatud,
valige „Muu krediidikvaliteeti hindav määratud asutus”.
— Euler Hermes Rating GmbH (LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
— Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI: 35380002378CEGMRVW86)
— BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
— Creditreform Rating AG (LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
— Scope Ratings AG (varem
391200WU1EZUQFHDWE91)

PSR

Rating

GmbH)

(LEI:

— ICAP Group SA (LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
— GBB-Rating Gesellschaft für
391200OLWXCTKPADVV72)
— ASSEKURATA
Assekuranz
529900977LETWLJF3295)

Bonitätsbeurteilung

Rating-Agentur

GmbH

GmbH

(LEI:

(LEI:

— ARC Ratings, S.A. (varem Companhia Portuguesa de Rating, S.A)
(LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
— AM Best Europe-Rating
549300VO8J8E5IQV1T26)

Services

Ltd.

(AMBERS)

(LEI:

— DBRS Ratings Limited (LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
— Fitch France S.A.S. (LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
— Fitch Deutschland GmbH (LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
— Fitch Italia S.p.A. (LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
— Fitch Polska S.A. (LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
— Fitch Ratings España S.A.U. (LEI: 213800RENFIIODKETE60)
— Fitch Ratings Limited (LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
— Fitch Ratings CIS Limited (LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI: 549300V4LCOYCM
NUVR81)
— Moody's France S.A.S. (LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
— Moody's Deutschland GmbH (LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
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— Moody's Italia S.r.l. (LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
— Moody's Investors Service España S.A. (LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
— Moody's Investors Service Ltd (LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
— S&P Global Ratings France SAS (LEI: 54930035REY2YCDSBH09)
— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI:
549300363WVTTH0TW460)
— CRIF Ratings S.r.l. (varem CRIF S.p.A.) (LEI: 8156001AB6A1D740F237)
— Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
— European Rating Agency, a.s. (LEI: 097900BFME0000038276)
— Axesor conocer para decidir SA (LEI: 95980020140005900000)
— Cerved Rating Agency S.p.A. (varem CERVED Group S.p.A.) (LEI:
8156004AB6C992A99368)
— Kroll Bond Rating Agency (LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
— The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
— Dagong Europe Credit Rating
815600BF4FF53B7C6311)

Srl

(Dagong

Europe)

(LEI:

— Spread Research (LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
— EuroRating Sp. z o.o. (LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
— HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI:
549300IFL3XJKTRHZ480)
— Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
— Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI: 54930016113PD33V1H31)
— modeFinance S.r.l. (LEI: 815600B85A94A0122614)
— INC Rating Sp. z o.o. (LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
— Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
— Muu krediidikvaliteeti hindav määratud asutus ◄

C0250

Krediidikvaliteedi aste

Märkige edasikindlustajale antud krediidikvaliteedi aste. Krediidikvaliteedi
aste kajastab krediidikvaliteedi korrigeerimist, mida teevad siseselt stan
dardvalemit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad.
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Seda veergu ei täideta edasikindlustajate puhul, millega seoses sisemudelit
kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad sisereitinguid.
Kui sisemudelit kasutavad kindlustus- või edasikindlustusandjad ei kasuta
sisereitinguid, tuleb see kirje esitada.
Valige üks järgmisest loetelust:
0 – krediidikvaliteedi aste 0
1 – krediidikvaliteedi aste 1
2 – krediidikvaliteedi aste 2
3 – krediidikvaliteedi aste 3
4 – krediidikvaliteedi aste 4
5 – krediidikvaliteedi aste 5
6 – krediidikvaliteedi aste 6
9 – reiting ei ole teada
C0260

Sisereiting

Edasikindlustajate sisereiting kindlustus- ja edasikindlustusandjate jaoks,
kes kasutavad sisemudelit, eeldusel et sisereitinguid kasutatakse nende
sisemudelis. Kui sisemudelit kasutav kindlustus- või edasikindlustusandja
kasutab üksnes välisreitinguid, ei tule kirjet C0260 esitada.

C0270

Maakleri kood

Maakleri tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud erikood
Juhul kui kindlustus- või edasikindlustusandja on andnud erikoodi, peab
see olema konkreetse maakleri puhul kordumatu ja ei tohi kattuda ühegi
muu koodiga, ei kindlustus- või edasikindlustusandja antud koodiga ega
LEIga.
Kui edasikindlustuslepingut haldab rohkem kui üks maakler, siis tuleb
nimetada vaid valitsev maakler.

C0280

Maakleri koodi liik

Kirjes „Maakleri kood” kasutatud tunnuskoodi liik:
1 – LEI
2 – erikood

C0290

Maakleri juriidiline nimi

Maakleri põhikirjajärgne nimi.

C0300

Tagatise andja kood
(asjakohasel juhul)

Kasutage juriidilise isiku ülemaailmset tunnust (LEI), kui see on kätte
saadav.
Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.

C0310

Tagatise andja koodi liik
(asjakohasel juhul)

►M1 Märkige veerus „Tagatise andja” kasutatud koodi liik. Valige üks
järgmisest loetelust:
1 – LEI
9 – puudub ◄
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C0320

Tagatise andja nimi

JUHISED

Tagatise andja nimi sõltub lahtris C0120 kindlaks määratud tagatise liigist
— Kui tagatist hoitakse usalduskontodel, siis on tagatise andja usaldus
konto pakkuja.
— Kui tagatis põhineb rahal või vahendite kinnipidamisel kontoraha
kaudu, võib selle lahtri tühjaks jätta.
— Kui tagatis on akreditiiv, siis annab selle alusvaraks olev finantseeri
misasutus.
— Muud juhud kajastatakse ainult siis, kui need on asjakohased.

S.31.01 – Edasikindlustajate osa (sealhulgas piiratud edasikindlustus ja
eriotstarbelised varakogumid)
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat
teavet.
Käesoleva vormi täidavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kui seoses edasi
kindlustajaga kajastatakse sissenõutav summa (isegi kui kõik lepingud asjaomase
edasikindlustajaga on lõppenud), millest edasikindlustaja lahutab aruandeaasta
lõpu seisuga tehniliste eraldiste brutosumma.
Vormis kogutakse teavet edasikindlustajate, mitte eraldi lepingute kohta. Kõik üle
antud tehnilised eraldised, kaasa arvatud piiratud edasikindlustuse raames üle
antud tehnilised eraldised (nagu määratletud vormi S.30.03 veerus C0060),
tuleb kajastada. See tähendab ka, et kui Lloyd'si eriotstarbeline varakogum või
sündikaat tegutseb edasikindlustajana, tuleb loetleda eriotstarbelised varakogumid
või sündikaat.

KIRJE

C0040

Edasikindlustaja kood

JUHISED

Edasikindlustaja tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud erikood

C0050

Edasikindlustaja koodi
liik

Kirjes „Edasikindlustaja kood” kasutatud tunnuskoodi liik. Valik tehakse
järgmisest lõplikust loetelust:
1 – LEI
2 – erikood

C0060

Edasikindlustusest sisse
nõutavad summad –
kahjukindlustuse kind
lustusmaksete eraldised,
kaasa arvatud NSLT
tervisekindlustus

Edasikindlustaja osa edasikindlustusest sissenõutavates summades (kaasa
arvatud piiratud edasikindlustus ja eriotstarbelised varakogumid) enne
vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatavast kahjust tulenevat kohan
dust, kindlustusmaksete eraldiste parimas hinnangus, arvutatuna tulevaste
sissetulevate ja väljaminevate rahavoogude eeldatav nüüdisväärtusena.

C0070

Edasikindlustusest sisse
nõutavad summad –
kahjukindlustuse kahju
nõuete eraldised, kaasa
arvatud NSLT
tervisekindlustus.

Edasikindlustaja osa edasikindlustusest sissenõutavates summades (kaasa
arvatud piiratud edasikindlustus ja eriotstarbelised varakogumid) enne
vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatavast kahjust tulenevat kohan
dust, kahjunõuete eraldiste parimas hinnangus.
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C0080

Edasikindlustusest sisse
nõutavad summad –
elukindlustuse tehnilised
eraldised, kaasa arvatud
SLT tervisekindlustus.

Edasikindlustaja osa edasikindlustusest sissenõutavates summades (kaasa
arvatud piiratud edasikindlustus ja eriotstarbelised varakogumid) enne
vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatavast kahjust tulenevat kohan
dust, tehniliste eraldiste parimas hinnangus.

C0090

Vastaspoole makseviivi
tusest tingitud eeldatava
kahju kohandus

Vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatava kahju kohandus edasikind
lustaja kaupa. Kohandus arvutatakse eraldi ja see peab olema kooskõlas
delegeeritud määrusega (EL) 2015/35.
See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

C0100

Edasikindlustuslepingu
test tulenevad sissenõu
tavad summad: edasi
kindlustuslepingutest
tulenevad sissenõutavad
summad kokku

Üle antud tehniliste eraldiste tulemus (mis tuleneb kahjunõuete eraldis
test + kindlustusmaksete eraldistest + kahjukindlustuse tervikuna arvu
tatud tehnilistest eraldistest ja elukindlustusest, kaasa arvatud SLT tervi
sekindlustus), võttes arvesse vastaspoole makseviivitusest tingitud eelda
tavast kahjust tulenevat kohandust.

C0110

Nõuete netosumma

Tähtajaks tasumata summad, mis tulenevad järgmisest: kindlustusandja
poolt makstud nõuded, mida edasikindlustaja pole veel hüvitanud, pluss
edasikindlustaja poolt tasumisele kuuluvad vahendustasud ja muud nõuded
miinus võlad edasikindlustajale. Rahalised hoiused on välja arvatud ja
neid tuleb käsitada saadud garantiidena.

C0120

Edasikindlustaja poolt
panditud varad

Edasikindlustaja poolt panditud varade summa, et maandada edasikindlus
taja vastaspoole makseviivituse riski.

C0130

Finantstagatised

Selliste garantiide summa, mille kindlustus- või edasikindlustusandja on
saanud edasikindlustajalt tasumisele kuuluvate kohustiste tagamiseks
(hõlmab akreditiive, kasutamata lubatud krediidiliine).

C0140

Rahalised hoiused

►M1 Kindlustusandja poolt edasikindlustajalt saadud rahaliste hoiuste
summa. ◄

C0150

Saadud garantiid kokku

Garantii liikide kogusumma
►M2 Vastab veergudes C0120, C0130 ja C0140 esitatud summade
summale. ◄

Teave edasikindlustajate kohta
C0160

Edasikindlustaja kood

Edasikindlustaja tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud erikood

C0170

Edasikindlustaja koodi
liik

Kirjes „Edasikindlustaja kood” kasutatud tunnuskoodi liik. Valik tehakse
järgmisest lõplikust loetelust:
1 – LEI
2 – erikood

C0180

Edasikindlustaja juriidi
line nimi

Selle edasikindlustaja juriidiline nimi, kellele kindlustusrisk on üle antud.
Riski ülevõtnud edasikindlustaja ametlik nimi on märgitud edasikindlus
tuslepingus. Edasikindlustusmaakleri nime esitamine pole lubatud. Samuti
pole lubatud esitada üldist või mittetäielikku nime, kuna rahvusvahelistel
edasikindlustajatel on mitu tegutsevat äriühingut, mis võivad asuda eri
riikides.
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Kindlustuspuuli korral võib puuli (või puuli valitseja) nime esitada ainult
juhul, kui kindlustuspuul on juriidiline isik.
C0190

Edasikindlustusandja liik

Selle edasikindlustaja liik, kellele kindlustusrisk on üle kantud.
Valik tehakse järgmisest lõplikust loetelust:
1 – otsene elukindlustusandja
2 – otsene kahjukindlustusandja
3 – otsene segakindlustusandja
4 – kaptiivkindlustusandja
5 – sisene edasikindlustaja (edasikindlustusandja, kes keskendub peamiselt
riskide võtmisele kindlustusgrupi muudelt kindlustusandjatelt)
6 – väline edasikindlustaja (edasikindlustusandja, kes võtab riske muudelt
kui kindlustusgruppi kuuluvatelt kindlustusandjatelt)
7 – kaptiivedasikindlustusandja
8 – eriotstarbeline varakogum
9 – puul (kui hõlmatud on rohkem kui üks kindlustus- või edasikindlus
tusandja)
10 – riiklik puul

C0200

Residentsus (riik)

Märkige edasikindlustusandjale tegevusloa andnud riigi ISO 3166–1
alpha–2 kood.

C0210

Krediidikvaliteeti
hindava määratud
asutuse antud välisreiting

Tegelik/praegune reiting, millest kindlustus- või edasikindlustusandja
lähtub.
►M2 Kui reiting ei ole teada, siis lahtrit ei täideta ja edasikindlustusandja
kohta märgitakse veerus C0230 (krediidikvaliteedi aste) „9 – reiting ei ole
teada”.
Seda lahtrit ei täideta edasikindlustajate puhul, millega seoses sisemudelit
kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad sisereitinguid.
Kui sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei kasuta
sisereitinguid, tuleb see lahter täita. ◄

C0220

Krediidikvaliteeti hindav
määratud asutus

►M2 Märkige veerus C0210 esitatud välisreitingu andnud krediidikvali
teeti hindav asutus, valides ühe järgmisest loetelust. Krediidikvaliteeti
hindava asutuse tütarettevõtja antud reitingu korral märkige emaettevõtjast
krediidikvaliteeti hindav asutus (kasutatud on ESMA loetelu reitinguagen
tuuride kohta, kes on registreeritud või sertifitseeritud vastavalt Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrusele (EÜ)
nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta). Kui ESMA on registreerinud
või sertifitseerinud uue reitinguagentuuri, kuid loetelu ei ole ajakohastatud,
valige „Muu krediidikvaliteeti hindav määratud asutus”.
— Euler Hermes Rating GmbH (LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
— Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI: 35380002378CEGMRVW86)
— BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
— Creditreform Rating AG (LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
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— Scope Ratings AG (varem PSR Rating GmbH) (LEI: 391200WU1EZ
UQFHDWE91)
— ICAP Group SA (LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
— GBB-Rating Gesellschaft für
391200OLWXCTKPADVV72)

Bonitätsbeurteilung

GmbH

(LEI:

— ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI: 529900977
LETWLJF3295)
— ARC Ratings, S.A. (varem Companhia Portuguesa de Rating, S.A)
(LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
— AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI: 549300VO
8J8E5IQV1T26)
— DBRS Ratings Limited (LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
— Fitch France S.A.S. (LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
— Fitch Deutschland GmbH (LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
— Fitch Italia S.p.A. (LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
— Fitch Polska S.A. (LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
— Fitch Ratings España S.A.U. (LEI: 213800RENFIIODKETE60)
— Fitch Ratings Limited (LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
— Fitch Ratings CIS Limited (LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI: 549300V4LCOYCM
NUVR81)
— Moody's France S.A.S. (LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
— Moody's Deutschland GmbH (LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
— Moody's Italia S.r.l. (LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
— Moody's Investors Service España S.A. (LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
— Moody's Investors Service Ltd (LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
— S&P Global Ratings France SAS (LEI: 54930035REY2YCDSBH09)
— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI:
549300363WVTTH0TW460)
— CRIF Ratings S.r.l. (varem CRIF S.p.A.) (LEI: 8156001AB6A1D740F237)
— Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
— European Rating Agency, a.s. (LEI: 097900BFME0000038276)
— Axesor conocer para decidir SA (LEI: 95980020140005900000)
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— Cerved Rating Agency S.p.A. (varem CERVED Group S.p.A.) (LEI:
8156004AB6C992A99368)
— Kroll Bond Rating Agency (LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
— The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
— Dagong Europe Credit Rating
815600BF4FF53B7C6311)

Srl

(Dagong

Europe)

(LEI:

— Spread Research (LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
— EuroRating Sp. z o.o. (LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
— HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI:
549300IFL3XJKTRHZ480)
— Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
— Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI: 54930016113PD33V1H31)
— modeFinance S.r.l. (LEI: 815600B85A94A0122614)
— INC Rating Sp. z o.o. (LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
— Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
— Muu krediidikvaliteeti hindav määratud asutus ◄

C0230

Krediidikvaliteedi aste

Märkige edasikindlustajale antud krediidikvaliteedi aste. Krediidikvaliteedi
aste kajastab mis tahes krediidikvaliteedi korrigeerimist, mida viivad sise
selt läbi standardvalemit kasutavad kindlustus- või edasikindlustusandjad.
►M1 Valige üks järgmisest loetelust:
0 – krediidikvaliteedi aste 0
1 – krediidikvaliteedi aste 1
2 – krediidikvaliteedi aste 2
3 – krediidikvaliteedi aste 3
4 – krediidikvaliteedi aste 4
5 – krediidikvaliteedi aste 5
6 – krediidikvaliteedi aste 6
9 – reiting ei ole teada ◄

C0240

Sisereiting

Edasikindlustaja sisereiting kindlustus- või edasikindlustusandjatele, kes
kasutavad sisemudelit sellisel määral, et sisereitinguid kasutatakse nende
sisemudelis. Kui sisemudelit kasutav kindlustus- või edasikindlustusandja
kasutab üksnes välisreitinguid, ei tule käesolevat kirjet kajastada.
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S.31.02 – Eriotstarbelised varakogumid
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat
teavet.
Selle vormi peavad täitma kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kes annavad riski
üle eriotstarbelistele varakogumitele, et tagada piisav avalikustamine, kui eriots
tarbelisi varakogumeid kasutatakse tavapäraste edasikindlustuslepingute alterna
tiivse meetodina, millega anda risk üle.
Vormi kohaldatakse järgmiste juhtude suhtes:
a) direktiivi 2009/138/EÜ artikli 13 lõikes 26 määratletud ja artikli 211 punktis 1
lubatud eriotstarbelised varakogumid;
b) eriotstarbelised varakogumid, mis vastavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 211
lõikes 3 sätestatud tingimustele;
c) kolmanda riigi järelevalveasutuse reguleeritud eriotstarbelised varakogumid,
kui need täidavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 211 punktis 2 sätestatud
tingimustega samaväärsed tingimused;
d) muud eriotstarbelised varakogumid, mis ei vasta eespool nimetatud määrat
lustele, juhul kui riskid antakse üle sellise kokkuleppe alusel, millel on edasi
kindlustuslepingu majanduslik sisu.
Vorm hõlmab riski maandamise tehnikaid (tunnustatud või mitte), mida kasutab
(edasi)kindlustusandja, kui eriotstarbeline varakogum võtab enda kanda aruandva
kindlustus- või edasikindlustusandja riske edasikindlustuslepingu kaudu; või
võtab enda kanda aruandva kindlustus- või edasikindlustusandja kindlustusriske,
mis on üle antud sarnase, edasikindlustusele sarnaneva kokkuleppe kaudu.

KIRJE

C0030

Eriotstarbelise varako
gumi ettevõttesisene
kood

JUHISED

►M1 Sisekood, mille kindlustus- või edasikindlustusandja on eriotstarbe
lisele varakogumile andnud, järgmises tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
See kood on iga eriotstarbelise varakogumi puhul kordumatu ja jääb järg
miste aruannete puhul samaks. ◄

C0040

Eriotstarbelise varako
gumi emiteeritud võla
kirjade või muude
finantseerimismehhanis
mide tunnuskood

Eriotstarbelise varakogumi emiteeritud võlakirjade või muude finantseeri
mismehhanismide puhul, mida kindlustus- või edasikindlustusandja hoiab,
määratakse kindlaks tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras, kui need
komponendid on olemas:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada;
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC);
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.
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KIRJE

JUHISED

Eriotstarbelise varako
gumi emiteeritud võla
kirjade või muude
finantseerimismehhanis
mide tunnuskoodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

C0060

Äriliinid, millega eriots
tarbelise varakogumi
väärtpaberistamine
seondub

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide tähista
mine aruandes. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ravikulukindlustus
2 – sissetuleku kaotuse kindlustus
3 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus
4 – mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus
5 – maismaasõidukite kindlustus
6 – merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus
7 – tule ja muu varakahju kindlustus
8 – üldine vastutuskindlustus
9 – krediidi- ja garantiikindlustus
10 – õigusabikulude kindlustus
11 – abistamisteenuste kindlustus
12 – muude finantskahjude kindlustus
13 – ravikulude proportsionaalne edasikindlustus
14 – sissetuleku kaotuse proportsionaalne edasikindlustus
15 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse proportsionaalne edasikindlustus
16 – mootorsõiduki valdaja vastutuse proportsionaalne edasikindlustus
17 – maismaasõidukite proportsionaalne edasikindlustus
18 – merenduse, lennunduse ja transpordi proportsionaalne edasikindlustus
19 – tule ja muu varakahju proportsionaalne edasikindlustus
20 – üldise vastutuse proportsionaalne edasikindlustus
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21 – krediidi ja garantii proportsionaalne edasikindlustus
22 – õigusabikulude proportsionaalne edasikindlustus
23 – abistamisteenuste proportsionaalne edasikindlustus
24 – muude finantskahjude proportsionaalne edasikindlustus
25 – tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus
26 – isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus
27 – merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasikind
lustus
28 – varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus
29 – tervisekindlustus
30 – kasumiosalusega kindlustus
31 – investeerimisriskiga elukindlustus
32 – muu elukindlustus
33 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest
tulenevate kohustustega seotud annuiteedid
34 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja muude kui tervisekindlustus
lepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid
35 – tervisekindlustuse edasikindlustus
36 – elukindlustuse edasikindlustus
37 – mitut äriliini hõlmav
Kui edasikindlustusleping või sarnane kokkulepe pakub kindlustuskaitset
rohkem kui ühele äriliinile ja kindlustuskaitse tingimused on eri äriliinide
puhul erinevad, siis tuleb lepingut täpsustada mitmel real. Esimesele reale
tuleb lepingu kohta sisestada, et see on mitut äriliini hõlmav ja annab
teavet lepingu üldiste tingimuste kohta ning järgmistel ridadel antakse
teavet edasikindlustuslepingu individuaalsete tingimuste kohta iga asja
omase äriliini puhul. Kui kindlustuskaitse tingimused äriliinide lõikes ei
erine, on nõutav vaid domineeriva Solventsus II kohase äriliini
nimetamine.
C0070

Eriotstarbelise varako
gumi käivitaja(te) liik

Määratakse kindlaks käivitajad, mida eriotstarbeline varakogum kasutab
sündmuste käivitamiseks, mis kohustaksid eriotstarbelist varakogumit
tegema makset riski ülevõtvale (edasi)kindlustusandjale. Valik tehakse
järgmisest lõplikust loetelust:
1 – kahjuhüvitis
2 – mudeli kahjum
3 – indeks või parameetriline
4 – hübriidid (mis hõlmavad eespool nimetatud tehnikate komponente)
5 – muu

C0080

Lepingus sisalduv
käivitav sündmus

Kirjeldatakse konkreetset käivitajat, mis kohustaksid eriotstarbelist varako
gumit tegema makset riski ülevõtvale (edasi)kindlustusandjale. See teave
peaks täiendama kirjes „Eriotstarbelise varakogumi käivitaja(te) liik”
esitatud teavet ja peaks olema piisavalt põhjalik, et järelevalveasutusel
oleks võimalik määrata kindlaks konkreetne käivitaja, nt katastroofiriski
puhul konkreetsed ilmastiku-/tormiindeksid või üleelamisriski puhul
üldised suremuse tabelid.
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C0090

Sama käivitaja nagu
edasikindlustusvõtja
alusportfellis

JUHISED

Määratakse kindlaks aluseks olevas (edasi)kindlustuslepingus määratletud
käivitaja, kusjuures lepingus määratletud väljamaksmise käivitaja on sama
nagu eriotstarbelises varakogumis määratletud väljamaksmise käivitaja.
Valik tehakse järgmisest lõplikust loetelust:
1 – sama käivitaja
2 – eri käivitaja

C0100

Alusrisk, mis tuleneb
riski üleandmise
struktuurist

Määratakse kindlaks alusriski põhjused (st riskimaandamismeetmega
hõlmatud riskipositsioon ei vasta kindlustus- või edasikindlustusandja
riskipositsioonile). Valik tehakse järgmisest lõplikust loetelust:
1 – alusriski ei ole
2 – võlakirjade omanike jaoks on allutamine ebapiisav
3 – investorite regressiõigus edasikindlustusvõtja vastu
4 – täiendavad riskid on heakskiitmise järgselt väärtpaberistatud
5 – edasikindlustusvõtjatel on emiteeritud võlakirjade suhtes riskiposit
sioon
9 – muu

C0110

Alusrisk, mis tuleneb
lepingutingimustest

Määratakse kindlaks alusrisk, mis tuleneb lepingutingimustest.
1 – alusriski ei ole
2 – oluline osa kindlustatud riskidest ei ole üle antud
3 – edasikindlustusvõtja riskipositsiooni jaoks ebapiisav käivitaja

C0120

Eriotstarbelise varako
gumi varad, mida
hoitakse eraldi, et arvel
dada konkreetse edasi
kindlustusvõtja
kohustusi.

Aruandva edasikindlustusvõtja eraldi hoitava eriotstarbelise varakogumi
varade summa, mis on kättesaadav eriotstarbelise varakogumiga edasi
kindlustatud lepinguliste kohustuste arveldamiseks ühe konkreetse edasi
kindlustusvõtja kohta (tagatisvara, mis on eraldi kajastatud eriotstarbelise
varakogumi bilansis seoses võetava kohustustega).

C0130

Muud eriotstarbelise
varakogumi varad, mis ei
ole seotud konkreetse
edasikindlustusvõtjaga,
mille puhul võib eksis
teerida regressiõigus

Eriotstarbelise varakogumi varade summa (kajastatud eriotstarbelise vara
kogumi bilansis), mis ei ole otseselt seotud aruandva edasikindlustusvõt
jaga, kuid mille puhul eksisteerib regressiõigus. Siia alla kuuluvad eriots
tarbelise varakogumi mis tahes nn vabad varad, mis võivad olla aruandva
edasikindlustusvõtja kohustiste arveldamiseks kättesaadavad.

C0140

Muu väärtpaberistamisest
tulenev regressiõigus

Eriotstarbelise varakogumi tingimuslike varade summa (mida hoitakse
bilansiväliselt), mis ei ole otseselt seotud aruandva edasikindlustusvõtjaga,
kuid mille puhul eksisteerib regressiõigus. See hõlmab regressiõigust
eriotstarbelise varakogumi muude vastaspoolte vastu, kaasa arvatud garan
tiid, edasikindlustuslepingud ja eriotstarbelise varakogumi sponsori, võla
kirjade omanike või muude kolmandate isikute poolt eriotstarbelise vara
kogumiga seonduvalt võetud tuletisinstrumendist tulenevad kohustused.

C0150

Edasikindlustuslepingu
kohased eriotstarbelisest
varakogumist tulenevad
maksimaalsed võima
likud kohustused kokku

Edasikindlustuslepingust tulenevate võimalike kohustuste maksimaalne
võimalik kogusumma (konkreetse edasikindlustusvõtjaga seotud).
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C0160

Täielikult finantseeritud
eriotstarbeline vara
kogum seoses edasikind
lustusvõtja kohustustega
kogu aruandeperioodil

JUHISED

Märgitakse, kas riskimaandamismeetme pakutavat kaitset võib ainult osali
selt arvesse võtta, kui edasikindlustuslepingu vastaspool ei ole enam
võimeline pakkuma tegelikku ja jätkuvat riski üleandmist. Valige üks
järgmisest loetelust:
1 – täielikult finantseeritud eriotstarbeline varakogum seoses edasikindlus
tusvõtja kohustustega
2 – mittetäielikult finantseeritud eriotstarbeline varakogum seoses edasi
kindlustusvõtja kohustustega

C0170

Eriotstarbelistest varako
gumitest sissenõutavad
summad aruandeaastal

Aruandva kindlustus- või edasikindlustusandja Solventsus II kohases
bilansis kajastatud eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutav summa
(enne vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatavast kahjust tulenevat
kohandust). See arvutatakse vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artiklis 41 sätestatud nõuetele.

C0180

Edasikindlustusvõtja
poolt eriotstarbelistes
varakogumites hoitavate
oluliste investeeringute
tuvastamine

Märgitakse, kas eksisteerib edasikindlustusvõtja poolt eriotstarbelistes
varakogumites hoitavaid olulisi investeeringuid vastavalt delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artiklile 210.
1 – ei kohaldata;
2 – eriotstarbeliste varakogumite investeeringud, mida kontrollib edasi
kindlustusvõtja ja/või sponsor (juhul kui viimane on edasikindlustusvõtjast
erinev);
3 – eriotstarbeliste varakogumite investeeringud, mida hoiab edasikindlus
tusvõtja (omakapitaliinstrumendid, võlakirjad või muud eriotstarbeliste
varakogumite allutatud võlainstrumendid);
4 – edasikindlustusvõtja müüb eriotstarbelistesse varakogumitesse edasi
kindlustust või muud riski maandamise kaitset;
5 – edasikindlustusvõtja on andnud eriotstarbelistesse varakogumitesse või
võlakirjade omanikele garantii või pakub muud krediidikvaliteedi
parandamist;
6 – edasikindlustusvõtja säilitab piisava alusriski;
9 – muud.
Kui see kirje esitatakse, siis tuleb lahtrites C0030 ja C0040 märkida
instrument.

C0190

Edasikindlustusvõtjaga
seotud väärtpaberistatud
varad, mida hoitakse
usalduskontodel muu
kolmanda isiku juures
kui edasikindlustusvõtja/
sponsor

Märgitakse, kas eksisteerib edasikindlustusvõtjaga seotud väärtpaberistatud
varasid, mida hoitakse usalduskontodel muu kolmanda isiku juures kui
edasikindlustusvõtja/sponsor, võttes arvesse delegeeritud määruse (EL)
2015/35 artikli 214 lõike 2 ja artikli 326 sätteid. Valige üks järgmisest
loetelust:
1 – hoitakse usalduskontodel muu kolmanda isiku juures kui edasikind
lustusvõtja/sponsor
2 – ei hoita usalduskontodel muu kolmanda isiku juures kui edasikindlus
tusvõtja/sponsor

Teave eriotstarbelise varakogumi kohta
C0200

Eriotstarbelise varako
gumi ettevõttesisene
kood

►M1 Sisekood, mille kindlustus- või edasikindlustusandja on eriotstarbe
lisele varakogumile andnud, järgmises tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
See kood on iga eriotstarbelise varakogumi puhul kordumatu ja jääb järg
miste aruannete puhul samaks. ◄
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C0210

Eriotstarbelise varako
gumi koodi liik

JUHISED

Kirjes „Eriotstarbelise varakogumi ettevõttesisene kood” kasutatud tunnus
koodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
2 – erikood

C0220

Eriotstarbelise varako
gumi õiguslik vorm

Määratakse kindlaks eriotstarbelise varakogumi väärtpaberistamise
õiguslik vorm vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 13 punktile 26.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – usalduskontod
2 – partnerlused
3 – piiratud vastutusega äriühingud
4 – juriidilise isiku muu vorm, eespool nimetamata
5 – pole asutatud

C0230

Eriotstarbelise varako
gumi nimi

Märgitakse eriotstarbelise varakogumi nimi

C0240

Eriotstarbelise varako
gumi asutamisnumber

Eriotstarbelise varakogumi asutamisel saadud registreerimisnumber. Asuta
mata eriotstarbelise varakogumi puhul peaks kindlustus- või edasikindlus
tusandja kajastama registreerimisnumbri või samaväärse numbri, mille
järelevalveasutus tegevusloa andmise ajal talle on määranud.
Kui eriotstarbeline varakogum ei ole asutatud, seda lahtrit ei täideta.

C0250

Eriotstarbelisele varako
gumile tegevusloa
andnud riik

Vajaduse korral märkige selle riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus eriots
tarbeline varakogum on asutatud ja kus ta on tegevusloa saanud.

C0260

Eriotstarbelisele varako
gumile tegevusloa
andmise tingimused

Märgitakse eriotstarbelisele varakogumile tegevusloa andmise tingimused
vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 211 või samaväärsele õigusak
tile. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – eriotstarbelised varakogumid, millele on tegevusluba antud vastavalt
direktiivi 2009/138/EÜ artikli 211 lõikele 1
2 – eriotstarbelised varakogumid, millele on tegevusluba antud vastavalt
direktiivi 2009/138/EÜ artikli 211 lõikele 3 (varasemalt kehtinud nõuete
ajutine kohaldamine)
3 – eriotstarbeline varakogum on reguleeritud kolmanda riigi järelevalvea
sutuse poolt ja vastab nõuetele, mis on samaväärsed direktiivi 2009/138/
EÜ artikli 211 lõikes 2 sätestatud nõuetega
4 – eespool hõlmamata eriotstarbelised varakogumid

C0270

Krediidikvaliteeti
hindava määratud
asutuse antud välisreiting

►M2 Eriotstarbelisele varakogumile välise reitinguagentuuri antud reiting
(kui see on olemas), millest kindlustus- või edasikindlustusandja lähtub.
Kui reiting ei ole teada, lahtrit ei täideta ja eriotstarbelise varakogumi
kohta märgitakse veerus C0290 (krediidikvaliteedi aste) „9 – reiting ei
ole teada”.
Seda lahtrit ei täideta eriotstarbeliste varakogumite puhul, millega seoses
sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad sise
reitinguid. Kui sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad
ei kasuta sisereitinguid, tuleb see lahter täita. ◄
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Krediidikvaliteeti hindav
määratud asutus

JUHISED

►M2 Märkige veerus C0270 esitatud välisreitingu andnud krediidikvali
teeti hindav asutus, valides ühe järgmisest loetelust. Krediidikvaliteeti
hindava asutuse tütarettevõtja antud reitingu korral märkige emaettevõtjast
krediidikvaliteeti hindav asutus (kasutatud on ESMA loetelu reitinguagen
tuuride kohta, kes on registreeritud või sertifitseeritud vastavalt Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrusele (EÜ)
nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta). Kui ESMA on registreerinud
või sertifitseerinud uue reitinguagentuuri, kuid loetelu ei ole ajakohastatud,
valige „Muu krediidikvaliteeti hindav määratud asutus”.
— Euler Hermes Rating GmbH (LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
— Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI: 35380002378CEGMRVW86)
— BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
— Creditreform Rating AG (LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
— Scope Ratings AG (varem
391200WU1EZUQFHDWE91)

PSR

Rating

GmbH)

(LEI:

— ICAP Group SA (LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
— GBB-Rating Gesellschaft für
391200OLWXCTKPADVV72)
— ASSEKURATA
Assekuranz
529900977LETWLJF3295)

Bonitätsbeurteilung

Rating-Agentur

GmbH

GmbH

(LEI:

(LEI:

— ARC Ratings, S.A. (varem Companhia Portuguesa de Rating, S.A)
(LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
— AM Best Europe-Rating
549300VO8J8E5IQV1T26)

Services

Ltd.

(AMBERS)

(LEI:

— DBRS Ratings Limited (LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
— Fitch France S.A.S. (LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
— Fitch Deutschland GmbH (LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
— Fitch Italia S.p.A. (LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
— Fitch Polska S.A. (LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
— Fitch Ratings España S.A.U. (LEI: 213800RENFIIODKETE60)
— Fitch Ratings Limited (LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
— Fitch Ratings CIS Limited (LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI: 549300V4LCOYCM
NUVR81)
— Moody's France S.A.S. (LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
— Moody's Deutschland GmbH (LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
— Moody's Italia S.r.l. (LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
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— Moody's Investors Service España S.A. (LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
— Moody's Investors Service Ltd (LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
— S&P Global Ratings France SAS (LEI: 54930035REY2YCDSBH09)
— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI:
549300363WVTTH0TW460)
— CRIF Ratings S.r.l. (varem CRIF S.p.A.) (LEI: 8156001AB6A1D740F237)
— Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
— European Rating Agency, a.s. (LEI: 097900BFME0000038276)
— Axesor conocer para decidir SA (LEI: 95980020140005900000)
— Cerved Rating Agency S.p.A. (varem CERVED Group S.p.A.) (LEI:
8156004AB6C992A99368)
— Kroll Bond Rating Agency (LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
— The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
— Dagong Europe Credit Rating
815600BF4FF53B7C6311)

Srl

(Dagong

Europe)

(LEI:

— Spread Research (LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
— EuroRating Sp. z o.o. (LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
— HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI:
549300IFL3XJKTRHZ480)
— Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
— Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI: 54930016113PD33V1H31)
— modeFinance S.r.l. (LEI: 815600B85A94A0122614)
— INC Rating Sp. z o.o. (LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
— Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
— Muu krediidikvaliteeti hindav määratud asutus ◄

C0290

Krediidikvaliteedi aste

Märkige eriotstarbelisele varakogumile antud krediidikvaliteedi aste.
Krediidikvaliteedi aste kajastab mis tahes krediidikvaliteedi korrigeerimist,
mida kindlustus- või edasikindlustusandja ettevõtjasiseselt läbi viib.
►M1 Valige üks järgmisest loetelust:
0 – krediidikvaliteedi aste 0
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1 – krediidikvaliteedi aste 1
2 – krediidikvaliteedi aste 2
3 – krediidikvaliteedi aste 3
4 – krediidikvaliteedi aste 4
5 – krediidikvaliteedi aste 5
6 – krediidikvaliteedi aste 6
9 – reiting ei ole teada ◄

C0300

Sisereiting

Eriotstarbelise varakogumi sisereiting kindlustus- või edasikindlustusand
jate puhul, kes kasutavad sisemudelit sellisel määral, et sisereitinguid
kasutatakse nende sisemudelis. Kui sisemudelit kasutav kindlustus- või
edasikindlustusandja kasutab üksnes välisreitinguid, ei tule käesolevat
kirjet esitada.

S.36.01 – Grupisisesed tehingud – omakapitali tüüpi tehingud, võlg ja vara
üleandmine
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat
teavet.
Vormi eesmärgiks on teabe kogumine vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile
265 kõigi grupisiseste tehingute (oluliste, väga oluliste ja igal juhul kajastatavate
tehingute) kohta seoses omakapitali, võla, vastastikuse rahastamise ja varade
üleandmisega, mis seonduvad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 213 lõike 2 punkti
d kohaste grupisiseste tehingutega. Need hõlmavad muu hulgas järgmist:
— omakapital ja muud kapitalikirjed, mis hõlmavad märkimisväärset osalust
seotud üksustes ja grupi seotud üksuste aktsiate üleandmist;
— võlg, kaasa arvatud võlakirjad, laenud, kollateraliseeritud võlakohustused ja
muud tehingud, millel on sarnased tunnused, nt korrapärane eelnevalt kind
laksmääratud intress või kupongi-või kindlustusmaksed eelnevalt kindlaks
määratud ajavahemikuks.
— muu varade üleandmine, nagu kinnisvara üleandmine ja grupiga mitteseotud
(st grupiväliste) muude äriühingute aktsiate üleandmine.
Kindlustusandja peab käesoleva vormi täitma kõigi oluliste, väga oluliste ja igal
juhul kajastatavate tehingute kohta grupisiseste tehingute puhul, mis toimuvad
üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja ja segakindlustusvaldusettevõtja ja
tema seotud ettevõtjate vahel.
Käesolev vorm hõlmab grupisiseseid tehinguid, mis:
— olid aruandeperioodi alguses kehtivad;
— algasid aruandeperioodi jooksul ja olid aruandekuupäeval kehtivad;
— algasid ja aegusid / tähtaeg saabus aruandeperioodi jooksul.
Ehkki sarnased tehingud seotud üksusega võib grupisiseste tehingute aruandlusest
välja jätta, kui nad ükshaaval ei ületa oluliste ja väga oluliste tehingute künnis
tega, tuleb neid tehinguid sellegipoolest ükshaaval kajastada, kui need on koos
vaadelduna võrdsed või suuremad kui olulistele või väga olulistele grupisisestele
tehingutele kehtestatud vastavad künnised.
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Iga tehing kajastatakse eraldi.
Oluliste grupisiseste tehingute mis tahes täiendused/lisatehingud kajastatakse
eraldi grupisisese tehinguna, isegi kui lisatehing eraldi võetuna jääb allapoole
olulisele tehingule kehtestatud künnist. Näiteks kui kindlustus- või edasikindlus
tusandja suurendab teisele seotud ettevõtjale antud laenu algset summat, tuleks
laenule lisandunud osa kajastada eraldi kirjena, mille kuupäev on lisatehingu
tegemise kuupäev.
Kui tehingu väärtus on mõlema tehingupoole jaoks erinev (nt 10 miljoni eurone
tehing A ja B vahel, kus A kajastab 10 miljonit eurot, kuid B saab tehingukulude
tõttu vaid 9,5 miljonit eurot ja 0,5 miljonit eurot kantakse kuludesse), kajasta
takse vormil tehingu summana maksimumsumma, mis on antud juhul 10 miljonit
eurot.
Kui seotud grupisisesed tehingud on toimunud ahelana (nt A investeerib Bsse ja
B investeerib Csse), siis tuleb iga ahela lüli kajastada eraldi grupisisese
tehinguna.

KIRJE

JUHISED

C0010

Grupisisese tehingu
tunnuskood

Iga grupisisese tehingu kordumatu sisemine tunnuskood. Peaks olema
järjepidev.

C0020

Investori/laenuandja nimi

Üksuse nimi, kes grupisiseselt ostab omakapitaliinstrumente või annab
seotud ettevõtjale laenu. See on üksus, kes kajastab tehingut oma bilansis
varana (deebet – bilanss).

C0030

Investori/laenuandja
tunnuskood

Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises
tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude gruppi
kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja pädeva järe
levalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;
— EMP-väliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja gruppi kuuluvate
reguleerimata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi grupp.
EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi
määramisel järgib grupp järjepidevalt järgmist vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + 5 numbrit

C0040

Investori/laenuandja
tunnuskoodi liik

Lahtris „Investori/laenuandja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:
1 – LEI
2 – erikood

C0050

Emitendi/laenuvõtja nimi

Üksuse nimi, kes emiteerivad omakapitaliinstrumente/kapitalikirjeid, või
võtavad raha laenuks (emiteerivad võlakohustuse). See on üksus, kes
kajastab tehingut oma bilansis kohustise või kapitalina (kreedit – bilanss).
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Emitendi/laenuvõtja
tunnuskood
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Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises
tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude gruppi
kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja pädeva järe
levalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;
— EMP-väliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja gruppi kuuluvate
reguleerimata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi kindlustusgrupp.
EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi
määramisel järgib grupp järjepidevalt järgmist vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + 5 numbrit

C0070

Emitendi/laenuvõtja
tunnuskoodi liik

Lahtris „Emitendi/laenuvõtja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:
1 – LEI
2 – erikood

C0080

Instrumendi tunnuskood

See on instrumendi (kapital, võlg jne) tunnuskood kahe vastaspoole vahel,
mis määratakse kindlaks järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC
vms)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada. See peab olema järjepidev.
See võib erineda lahtris C0010 esitatud grupisisese tehingu koodist.

C0090

Instrumendi tunnuskoodi
liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirjes „Instrumendi tunnus
kood”. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
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9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood
C0100

Tehingu liik

Märkige tehingu liik. Valik tehakse järgmisest lõplikust loetelust:
1 – võlakirjad / võlakohustus – kollateraliseeritud
2 – võlakirjad / võlakohustus – kollateraliseerimata
3 – omakapitali liik – aktsiad / märkimisväärne osalus
4 – omakapitali liik – muud
5 – muu varade üleandmine – kinnisvara
6 – muu varade üleandmine – muud

C0110

Tehingu/emissiooni
kuupäev

Siin kajatatakse varasemat tehingu / võlakohustuse emiteerimise kuupäeva
või grupisisese tehingu jõustumise kuupäeva, kui see erineb emiteerimise
kuupäevast.
Kuupäev peaks järgima ISO 8601 vormingut (aaaa–kk–pp).

C0120

Tehingu lõpptähtaeg

ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp) märgitakse kuupäev, kui tehing aegub
/ jõuab lõpptähtajani (kui see on kohaldatav).
— Ilma lõpptähtajata grupisiseste tehingute puhul kasutatakse vormingut
„9999–12–31”.
— Tähtajatute väärtpaberite puhul märgitakse „9999–12–31”

C0130

Tehingu valuuta

Märgitakse tehingus kasutatud valuuta tähtkood ISO 4217 kohaselt.

C0140

Tehingu lepinguline
summa / tehingu hind

Tehingu summa või hind lepingu kohta.

C0150

Tagatise/vara väärtus

Kollateraliseeritud võlakohustuse puhul tagatise väärtus või vara väärtus
grupisisese tehingu puhul, mis hõlmab varade üleandmist.

C0160

Tagasiostmise/ettemak
sete/tagasimaksete
summa aruandeperioodi
jooksul

Vajaduse korral tagasiostmise/ettemaksete/tagasimaksete
aruandeperioodi jooksul.

C0170

Dividendide/intresside/
kupongide ja muude
aruandeperioodil tehtud
maksete summa

See lahter kajastab mis tahes makseid seoses grupisiseste tehingutega, mis
on käesolevas vormis aruandeperioodil (12 kuud kuni aruandekuupäevani)
kajastatud.

kogusumma

Need hõlmavad muu hulgas järgmist.
— Aruandeaasta dividendid, kaasa arvatud makstud või välja kuulutatud,
kuid välja maksmata dividendid.
— Mis tahes eelmistest aastatest edasilükkunud dividendid, mis maks
takse välja aruandeperioodil (st mis tahes edasilükkunud välja makstud
dividendid, mis mõjutasid aruandeperioodi kasumiaruannet).
— Võlainstrumentidega seoses tehtud intressimaksed.
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— Mis tahes muud maksed, mis on seoses grupisiseste tehingutega tehtud
ja mida on käesolevas vormis kajastatud, nt varade üleandmise kulud.
Vajaduse korral lisatehingute summa kokku, st aruandeperioodi jooksul
täiendavalt investeeritud kogusumma, nagu näiteks täiendavad maksed
osaliselt makstud aktsiate eest või laenusumma suurendamine perioodi
jooksul.

C0180

Tehingu lepingulise
summa saldo aruande
kuupäeva seisuga

Vajaduse korral tehinguga seoses tasumata summa aruandekuupäeva
seisuga, nt võlakohustuse emiteerimise puhul. Kui on toimunud täielik
varajane arveldus / enne tähtaja lõppu tagasimaksmine, siis on lepingulise
summa saldo null.

C0190

Kupongi-/intressimäär

Vajaduse korral intressi- või kupongimäär protsendina. Muutuva intressi
määra puhul hõlmab see baasmäära ja sellest kõrgemat intressimäära.

S.36.02 – Grupisisesed tehingud – tuletisinstrumendid
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat
teavet.
Siin kajastatakse kõiki grupisiseseid tehinguid grupi järelevalve alla kuuluvate
üksuste vahel kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikli 213 lõike 2 punktiga d.
Kindlustusandja peab käesoleva vormi täitma kõigi oluliste, väga oluliste ja igal
juhul kajastatavate tehingute kohta grupisiseste tehingute puhul, mis toimuvad
üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja ja segakindlustusvaldusettevõtja ja
tema seotud ettevõtjate vahel.
Käesolev vorm hõlmab grupisiseseid tehinguid, mis:
— olid aruandeperioodi alguses kehtivad;
— algasid aruandeperioodi jooksul ja olid aruandekuupäeval kehtivad;
— algasid ja aegusid / tähtaeg saabus aruandeperioodi jooksul.
Ehkki sarnased tehingud seotud üksusega võib grupisiseste tehingute aruandlusest
välja jätta, kui nad ükshaaval ei ületa oluliste ja väga oluliste tehingute künniseid,
tuleb neid tehinguid sellegipoolest ükshaaval kajastada, kui need on koos vaadel
duna võrdsed või suuremad kui olulistele või väga olulistele grupisisestele tehin
gutele kehtestatud vastavad künnised.
Iga tehing esitatakse eraldi.
Oluliste grupisiseste tehingute mis tahes täiendused/lisatehingud kajastatakse
eraldi grupisisese tehinguna, isegi kui lisatehing eraldi võetuna jääb allapoole
olulisele tehingule kehtestatud künnist. Näiteks kui kindlustus- või edasikindlus
tusandja suurendab teisele seotud ettevõtjale antud laenu esialgset summat, tuleks
laenule lisandunud osa kajastada eraldi kirjena, mille kuupäev on lisatehingu
tegemise kuupäev.
Kui tehingu väärtus on kahe tehingu poole jaoks erinev (nt 10 miljoni eurone
tehing A ja B vahel, kus A kajastab 10 miljonit eurot, kuid B saab tehingukulude
tõttu vaid 9,5 miljonit eurot ja 0,5 miljonit eurot kantakse kuludesse), tuleks
vormil tehingu summana kajastada maksimumsumma, mis on antud juhul 10
miljonit eurot.
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Kui seotud grupisisesed tehingud on toimunud ahelana (nt A investeerib Bsse ja
B investeerib Csse), siis tuleb iga ahela lüli kajastada eraldi grupisisese
tehinguna.

KIRJE

JUHISED

C0010

Grupisisese tehingu
tunnuskood

Iga grupisisese tehingu kordumatu ettevõttesisene tunnuskood. Peab olema
järjepidev.

C0020

Investori/ostja nimi

Üksuse nimi, kes investeerib/ostab tuletisinstrumendi, või pika positsioo
niga vastaspool. Vahetustehingute puhul tähendab maksja sellise fiksee
ritud intressimäära maksjat, kes saab ujuva intressi.

C0030

Investori/ostja
tunnuskood

Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises
tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude gruppi
kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja pädeva järe
levalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;
— EMP-väliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja gruppi kuuluvate regu
leerimata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõt
jale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib grupp järje
pidevalt järgmist vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + 5 numbrit

C0040

Investori/ostja tunnus
koodi liik

Lahtris „Investori/ostja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:
1 – LEI
2 – erikood

C0050

Emitendi/müüja nimi

Üksuse nimi, kes emiteerib/müüb tuletisinstrumendi, või lühikese posit
siooniga vastaspool. Vahetustehingute puhul saaja, kes saab fikseeritud
intressi ja maksab ujuvat intressi.

C0060

Emitendi/müüja
tunnuskood

Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises
tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude kindlustus
gruppi kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja
pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav
tunnuskood;
— EMP-väliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja kindlustusgruppi
kuuluvate reguleerimata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi kindlus
tusgrupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale
tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist
vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + 5 numbrit
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C0070

Emitendi/müüja tunnus
koodi liik

JUHISED

Lahtris „Emitendi/müüja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:
1 – LEI
2 – erikood

C0080

Instrumendi tunnuskood

See on instrumendi (tuletisinstrumendi) tunnuskood kahe vastaspoole
vahel, mis määratakse kindlaks järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC
vms)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada. See peab olema järjepidev.
See võib erineda lahtris C0010 esitatud grupisisese tehingu koodist.

C0090

Instrumendi tunnuskoodi
liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirjes „Instrumendi tunnus
kood”. Valige üks järgmisest lõplikust loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

C0100

Tehingu liik

Märkige tehingu liik. Valik tehakse järgmisest lõplikust loetelust:
1 – tuletisinstrumendid – futuurid
2 – tuletisinstrumendid – forvardid
3 – tuletisinstrumendid – optsioonid
4 – tuletisinstrumendid – muud
5 – garantiid – krediidiriski kaitse
6 – garantiid – muud
7 – vahetustehingud – krediidirisk
8 – vahetustehingud – intressimäär
9 – vahetustehingud – valuuta
10 – vahetustehingud – muud
Repolepingut tuleks käsitleda sularahatehinguna pluss forvardleping.
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C0110

Tehingu kauplemispäev

Märkige tuletislepingu tehingu/kauplemise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kkpp) vormingus. Uuendatavate lepingute puhul kasutatakse algset kauple
mise kuupäeva.

C0120

Lõpptähtaeg

Märkige lepingust tulenev tuletislepingu lõppemise kuupäev ISO 8601
(aaaa-kk-pp) vormingus, kas lõpptähtaeg, (Euroopa või Ameerika)
optsioonide puhul aegumise kuupäev jne.

C0130

Valuuta

Vajaduse korral märkige tuletisinstrumendi valuuta tähtkood ISO 4217
vormingus, st tuletisinstrumendi tingliku väärtuse valuuta (nt optsioon,
mille aluseks on summa USA dollarites). Seda kirjet ei kajastata valuuta
vahetuslepingute puhul.

C0140

Tinglik väärtus tehingu
kuupäeval

Tuletisinstrumendiga kaetud või avatud summa tehingu kuupäeval.

Tinglik väärtus aruande
kuupäeval

Tuletisinstrumendiga kaetud või avatud summa aruandekuupäeval, st lõpp
saldo.

C0150

Futuuride ja optsioonide puhul arvutatakse see lepingu maht korda lepin
gute arv. Vahetustehingute ja forvardite puhul vastab see lepingu
summale.

Futuuride ja optsioonide puhul arvutatakse see lepingu maht korda lepin
gute arv. Vahetustehingute ja forvardite puhul vastab see lepingu
summale. Kui tehingu tähtaeg on saabunud / aegunud aruandeperioodi
jooksul enne aruandekuupäeva, siis on tinglik väärtus aruande kuupäeval
null.

C0160

Tagatise väärtus

Vajaduse korral aruandekuupäeval panditud tagatise väärtus (kui posit
sioon tuletisinstrumendi suhtes on suletud, siis null).

C0170

Optsioonid, futuurid,
forvardid ja muud tuleti
sinstrumendid – tuleti
sinstrumentide kasuta
mine (ostja poolt)

Kirjeldage tuletisinstrumentide kasutamist (riskide mikro-/makromaandus,
tõhus portfelli valitsemine). Riskide mikromaandus on seotud tuletisinstru
mentidega, mis hõlmavad ühtainsat finantsinstrumenti, prognoositud
tehingut või kohustist. Riskide makromaandus on seotud tuletisinstrumen
tidega, mis hõlmavad finantsinstrumentide kogumit, prognoositud tehin
guid või kohustisi. Valik tehakse järgmisest lõplikust loetelust:
1 – mikromaandus
2 – makromaandus
3 – varade ja kohustiste rahavoogude vastavusse viimine
4 – portfelli muud liiki tõhus valitsemine kui „varade ja kohustiste raha
voogude vastavusse viimine”.

C0180

Optsioonid, futuurid,
forvardid ja muud tuleti
sinstrumendid – tuleti
sinstrumentide alusvaraks
olevad varad/kohustised

Tuletislepingu alusvaraks oleva vara või kohustise tunnuskood. See kirje
täidetakse selliste tuletisinstrumentide puhul, millel on üksainus alusins
trument või indeks kindlustus- või edasikindlustusandja portfellis.
Indeksit käsitatakse ühe instrumendina ja see tuleb kajastada.
Tuletisinstrumendi alusinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järje
korras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
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— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC
vms)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.
— ►M2 „kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood/mitu vara/
kohustist”, kui aluseks on rohkem kui üks vara või kohustis ◄
Kui aluseks on indeks, tuleb esitada indeksi tunnuskood.

C0190

Tuletisinstrumendi alus
varaks oleva vara/kohus
tise tunnuskoodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirjes „Instrumendi tunnus
kood”. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood
►M2 Seda lahtrit ei täideta nende tuletisinstrumentide puhul, mille
aluseks on rohkem kui üks vara või kohustis. ◄

C0200

Krediidiriski kaitse –
krediidiriski vahetuste
hingud ja garantiid –
selle vastaspoole nimi,
kelle jaoks krediidiriski
kaitse ostetakse

Selle vastaspoole nimi, kelle makseviivituse juhuks krediidiriski kaitse
ostetakse

C0210

Vahetustehingud – vahe Vahetuslepingu alusel tasutud intressimäär (ainult intressimäära vahetuste
tustehingu käigus tasutud hingute puhul).
intressimäär (ostja jaoks)

C0220

Vahetustehingud – vahe Vahetuslepingu alusel saadud intressimäär (ainult intressimäära vahetuste
tustehingu käigus saadud hingute puhul).
intressimäär (ostja jaoks)

C0230

Vahetustehingud – vahe Märkige vahetustehingu hinna valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus
tustehingu käigus tasutud (ainult valuuta vahetustehingute puhul).
summa valuuta (ostja
jaoks)
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JUHISED

Vahetustehingud – vahe Märkige vahetustehingu tingliku summa valuuta tähtkood ISO 4217
tustehingu käigus saadud vormingus (ainult valuuta vahetustehingute puhul).
summa valuuta (ostja
jaoks)

S.36.03 – Grupisisesed tehingud – grupisisene edasikindlustus
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat
teavet.

▼M1
Selle vormi eesmärgiks on koguda teavet kõigi grupisiseste tehingute (oluliste,
väga oluliste ja igal juhul kajastatavate tehingute) kohta seoses edasikindlustu
sega direktiivi 2009/138/EÜ artikli 213 lõike 2 punkti d kohaselt kindlaks
määratud grupi siseselt. Need hõlmavad muu hulgas järgmist:

▼B
— edasikindlustuslepingud seotud ettevõtjate vahel;
— fakultatiivne edasikindlustus seotud ettevõtjate vahel ja
— mis tahes muud tehingud, mille tulemusena kindlustusrisk kantakse seotud
ettevõtjate vahel üle.
Kindlustusandja peab käesoleva vormi täitma kõigi oluliste, väga oluliste ja igal
juhul kajastatavate tehingute kohta grupisiseste tehingute puhul, mis toimuvad
üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja ja segakindlustusvaldusettevõtja ja
tema seotud ettevõtjate vahel.
Käesolev vorm hõlmab grupisiseseid tehinguid, mis:
— olid aruandeperioodi alguses kehtivad;
— algasid aruandeperioodi jooksul ja olid aruandekuupäeval kehtivad;
— algasid ja aegusid / tähtaeg saabus aruandeperioodi jooksul.
Ehkki sarnased tehingud seotud üksusega võib grupisiseste tehingute aruandlusest
välja jätta, kui nad ükshaaval ei ületa oluliste ja väga oluliste tehingute künniseid,
tuleb neid tehinguid sellegipoolest ükshaaval kajastada, kui need on koos vaadel
duna võrdsed või suuremad kui olulistele või väga olulistele grupisisestele tehin
gutele kehtestatud vastavad künnised.
Iga tehing esitatakse eraldi. Kindlustus- ja edasikindlustusandjad kajastavad nii
mitu rida kui vajalik, et tehing nõuetekohaselt identifitseerida, kaasa arvatud
juhul kui kasutatakse eri liiki edasikindlustuslepinguid.
Oluliste grupisiseste tehingute mis tahes täiendused/lisatehingud kajastatakse
eraldi grupisisese tehinguna, isegi kui lisatehing eraldi võetuna jääb allapoole
olulisele tehingule kehtestatud künnist. Näiteks kui kindlustus- või edasikindlus
tusandja suurendab teisele seotud ettevõtjale antud laenu algset summat, kajasta
takse laenule lisandunud osa eraldi kirjena, mille kuupäev on lisatehingu tege
mise kuupäev.
Kui tehingu väärtus on kahe tehingu poole jaoks erinev (nt 10 miljoni eurone
tehing A ja B vahel, kus A kajastab 10 miljonit eurot, kuid B saab tehingukulude
tõttu vaid 9,5 miljonit eurot ja 0,5 miljonit eurot kantakse kuludesse), kajasta
takse vormil tehingu summana maksimumsumma, mis on antud juhul 10 miljonit
eurot.
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Kui seotud grupisisesed tehingud on toimunud ahelana (nt A investeerib Bsse ja
B investeerib Csse), siis tuleb iga ahela lüli kajastada eraldi grupisisese
tehinguna.

KIRJE

JUHISED

C0010

Grupisisese tehingu
tunnuskood

Iga grupisisese tehingu kordumatu sisemine tunnuskood. Peab olema
järjepidev.

C0020

Edasikindlustusvõtja
nimi

Selle üksuse juriidiline nimi, kes on kindlustusriski grupisiseselt teisele
kindlustajale või edasikindlustajale üle andnud.

C0030

Edasikindlustusvõtja
tunnuskood

Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises
tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude kindlustus
gruppi kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja
pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav
tunnuskood;
— EMP-väliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja kindlustusgruppi
kuuluvate reguleerimata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi kindlus
tusgrupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale
tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist
vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + 5 numbrit

C0040

Edasikindlustusvõtja
tunnuskoodi liik

Lahtris „Edasikindlustusvõtja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:
1 – LEI
2 – erikood

C0050

Edasikindlustaja nimi

Selle edasikindlustaja juriidiline nimi, kellele kindlustusrisk on üle antud.
Sama kui vormis S.30.02 kajastatud.

C0060

Edasikindlustaja
tunnuskood

Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises
tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude gruppi
kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja pädeva järe
levalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;
— EMP-väliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja gruppi kuuluvate
reguleerimata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi kindlustusgrupp.
EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi
määramisel järgib grupp järjepidevalt järgmist vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + 5 numbrit
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Edasikindlustaja tunnus
koodi liik

JUHISED

Lahtris „Edasikindlustaja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:
1 – LEI
2 – erikood

C0080

Kehtivusaeg (algus
kuupäev)

Märkige konkreetse edasikindlustuslepingu alguskuupäev ISO 8601 koha
selt (aaaa-kk-pp).

C0090

Kehtivusaeg
(lõppkuupäev)

Märkige konkreetse edasikindlustuslepingu lõppkuupäev ISO 8601 koha
selt (aaaa-kk-pp), st konkreetse edasikindlustuslepingu viimane kehtivus
kuupäev). Seda kirjet ei kajastata juhul, kui lõppkuupäeva ei ole (näiteks
kui leping on pidev ja lõpeb ühe osapoole teatamisel).

C0100

Lepingu valuuta

Märkige konkreetse edasikindlustuslepingu maksete valuuta tähtkood ISO
4217 vormingus.

C0110

Edasikindlustuslepingu
liik

Märgitakse edasikindlustuslepingu liik Valik tehakse järgmisest lõplikust
loetelust:
1 – kvootosalusega edasikindlustusleping
2 – muutuv kvootosalusega edasikindlustusleping
3 – fikseeritud omavastutusega proportsionaalne edasikindlustusleping
4 – kahju ülemmäära edasikindlustusleping (juhtumi ja riski kohta)
5 – kahju ülemmäära edasikindlustusleping (riski kohta)
6 – kahju ülemmäära edasikindlustusleping (juhtumi kohta)
7 – kahju ülemmäära edasikindlustuslepingu nn kaitsemehhanism (kaitse
järgnevate juhtumite vastu, mida võivad põhjustada teatavad katastroofid,
nagu näiteks üleujutus või tulekahju)
8 – kahju ülemmäära edasikindlustusleping koos alusriskiga
9 – kindlustuskaitse taastamise kindlustuskaitse
10 – kahju agregeeritud ülemmäära edasikindlustusleping
11 – kahju piiramata ülemmäära edasikindlustusleping
12 – kahjusuhte ülemmäära edasikindlustusleping (stop loss)
13 – muud proportsionaalsed lepingud
14 – muud mitteproportsionaalsed lepingud
15 – piiratud edasikindlustus
16 – fakultatiivne proportsionaalne edasikindlustus
17 – fakultatiivne mitteproportsionaalne edasikindlustus
Koodi 13 (Muud proportsionaalsed lepingud) ja koodi 14 (Muud mitte
proportsionaalsed lepingud) võib kasutada edasikindlustuslepingute
hübriidtüüpide korral.

C0120

Edasikindlustaja maksi
maalne kindlustuskaitse
lepingu alusel

Kvootosalusega või fikseeritud omavastutusega proportsionaalse edasi
kindlustuslepingu puhul kajastatakse siin 100 % maksimumsummast, mis
on kogu lepingu jaoks kindlaks määratud (nt 10 miljonit Inglise naela).
Piiramata kindlustuskaitse puhul märgitakse siia „–1”. Kahju ülemmääraga
edasikindlustuslepingute või kahjusuhte ülemmäära edasikindlustuslepin
gute puhul tuleb märkida algne võime.
See kirje tuleb kajastada tehingu valuutas.
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C0130

Nõuete netosumma

Summa tuleneb järgmisest: kindlustusandja poolt makstud nõuded, mida
edasikindlustaja pole veel hüvitanud + edasikindlustaja poolt tasumisele
kuuluvad vahendustasud + muud nõuded miinus võlad edasikindlustajale.
Rahalised hoiused on välja arvatud ja neid tuleb käsitada saadud garantii
dena. Kogusumma peab võrduma bilansi järgmiste kirjete summaga:
edasikindlustusega seotud nõuded ja edasikindlustusega seotud
võlgnevused.

C0140

Edasikindlustuslepingu
test tulenevad sissenõu
tavad summad kokku

Edasikindlustusandja poolt aruandekuupäeval maksmisele kuuluv kogu
summa, kaasa arvatud:
— kindlustusmaksete eraldised tulevaste edasikindlustusmaksete osa
jaoks, mis on juba edasikindlustajale tasutud;
— kahjunõuete eraldised kindlustaja rahuldamata nõuete tarbeks, mis
kuuluvad tasumisele edasikindlustaja poolt ja/või
— tehnilised eraldised summa puhul, mis kajastab edasikindlustaja osa
tehniliste eraldiste brutosummas.

C0150

Edasikindlustuse tulemus
(edasikindlustatud üksuse
kohta)

Edasikindlustatud üksuse edasikindlustuse tulemus tuleks arvutada järgmi
selt:
edasikindlustatud üksuse saadud edasikindlustuse vahendustasud kokku
miinus
edasikindlustatud üksuse makstud bruto edasikindlustusmaksed
pluss
edasikindlustaja poolt aruandeperioodil makstud kahjunõuded
pluss
aruandeperioodi lõpus edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad
summad kokku
miinus
aruandeperioodi alguses edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõu
tavad summad kokku.

C0160

Äriliin

Märkige edasikindlustatav äriliin, mis on määratletud delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas. Valik tehakse järgmisest lõplikust loetelust:
1 – ravikulukindlustus
2 – sissetuleku kaotuse kindlustus
3 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus
4 – mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus
5 – maismaasõidukite kindlustus
6 – mere-, lennundus- ja transpordikindlustus
7 – tule ja muu varakahju kindlustus
8 – üldine vastutuskindlustus
9 – krediidi- ja garantiikindlustus
10 – õigusabikulude kindlustus
11 – abistamisteenuste kindlustus
12 – muude finantskahjude kindlustus
13 – ravikulude proportsionaalne edasikindlustus
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14 – sissetuleku kaotuse proportsionaalne edasikindlustus
15 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse proportsionaalne edasikindlustus
16 – mootorsõiduki valdaja vastutuse proportsionaalne edasikindlustus
17 – maismaasõidukite proportsionaalne edasikindlustus
18 – merenduse, lennunduse ja transpordi proportsionaalne edasikindlustus
19 – tule ja muu varakahju proportsionaalne edasikindlustus
20 – üldise vastutuse proportsionaalne edasikindlustus
21 – krediidi ja garantii proportsionaalne edasikindlustus
22 – õigusabikulude proportsionaalne edasikindlustus
23 – abistamisteenuste proportsionaalne edasikindlustus
24 – muude finantskahjude proportsionaalne edasikindlustus
25 – tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus
26 – isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus
27 – merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasikind
lustus
28 – varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus
►M1 29 – tervisekindlustus
30 – kasumiosalusega kindlustus
31 – investeerimisriskiga elukindlustus
32 – muu elukindlustus
33 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest
tulenevate kohustustega seotud annuiteedid
34 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja muude kui tervisekindlustus
lepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid
35 – tervisekindlustuse edasikindlustus
36 – elukindlustuse edasikindlustus ◄
Kui edasikindlustuskokkulepe hõlmab rohkem kui ühte äriliini, siis vali
takse eelnevast loetelust kõige olulisem äriliin.

S.36.04 – Grupisisesed tehingud – kulude jagamine, tingimuslikud kohus
tised, bilansivälised kirjed ja muud kirjed
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal üksikute üksuste kohta esitatavat
teavet.
Vormi eesmärgiks on teabe kogumine kõigi muude grupisiseste tehingute
(oluliste, väga oluliste ja igal juhul kajastatavate tehingute) kohta, mida ei ole
käsitletud vormides 36.01 kuni 36.03 koosõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikli 213
lõike 2 punktiga d. Need hõlmavad muu hulgas järgmist:
— sisemine kulude jagamine;
— tingimuslikud kohustised (muud kui tuletisinstrumendid);
— bilansivälised garantiid;
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järelevalve all.
Kindlustusandja peab käesoleva vormi täitma kõigi oluliste, väga oluliste ja igal
juhul kajastatavate tehingute kohta grupisiseste tehingute puhul, mis toimuvad
üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja ja segakindlustusvaldusettevõtja ja
tema seotud ettevõtjate vahel.
Käesolev vorm hõlmab grupisiseseid tehinguid, mis:
— olid aruandeperioodi alguses kehtivad;
— algasid aruandeperioodi jooksul ja olid aruandekuupäeval kehtivad;
— algasid ja aegusid / tähtaeg saabus aruandeperioodi jooksul.
Ehkki sarnased tehingud seotud üksusega võib grupisiseste tehingute aruandlusest
välja jätta, kui nad ükshaaval ei ületa oluliste ja väga oluliste tehingute künniseid,
tuleb neid tehinguid sellegipoolest ükshaaval kajastada, kui need on koos vaadel
duna võrdsed või suuremad kui olulistele või väga olulistele grupisisestele tehin
gutele kehtestatud vastavad künnised.
Iga tehing esitatakse eraldi.
Oluliste grupisiseste tehingute mis tahes täiendused/lisatehingud kajastatakse
eraldi grupisisese tehinguna, isegi kui lisatehing eraldi võetuna jääb allapoole
olulisele tehingule kehtestatud künnist. Näiteks kui kindlustus- või edasikindlus
tusandja suurendab teisele seotud ettevõtjale antud laenu algset summat, tuleks
laenule lisandunud osa kajastada eraldi kirjena, mille kuupäev on lisatehingu
tegemise kuupäev.
Kui tehingu väärtus on kahe tehingu poole jaoks erinev (nt 10 miljoni eurone
tehing A ja B vahel, kus A kajastab 10 miljonit eurot, kuid B saab tehingukulude
tõttu vaid 9,5 miljonit eurot ja 0,5 miljonit eurot kantakse kuludesse), tuleks
vormil tehingu summana kajastada maksimumsumma, mis on antud juhul 10
miljonit eurot.
Kui seotud grupisisesed tehingud on toimunud ahelana (nt A investeerib Bsse ja
B investeerib Csse), siis tuleb iga ahela lüli kajastada eraldi grupisisese
tehinguna.

KIRJE

JUHISED

C0010

Grupisisese tehingu
tunnuskood

Iga grupisisese tehingu kordumatu sisemine tunnuskood. Peab olema
järjepidev.

C0020

Investori / ostja /
soodustatud isiku nimi

Selle üksuse juriidiline nimi, kes ostab/investeerib varadesse/investeerin
gutesse või kes on teenuse/garantii saaja.

C0030

Investori / ostja /
soodustatud isiku
tunnuskood

Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises
tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude kindlustus
gruppi kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja
pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav
tunnuskood;
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— EMP-väliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja kindlustusgruppi
kuuluvate reguleerimata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi kindlus
tusgrupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale
tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist
vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + 5 numbrit
C0040

Investori / ostja /soodus
tatud isiku tunnuskoodi
liik

Lahtris „Investori / ostja / soodustatud isiku tunnuskood” kasutatud
tunnuskoodi liik:
1 – LEI
2 – erikood

C0050

Emitendi / müüja /
garantii andja nimi

Selle üksuse juriidiline nimi, kes müüb / annab üle varad/investeeringud
või kes on teenuse/garantii andja.

C0060

Emitendi / müüja /
garantii andja
tunnuskood

Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises
tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude kindlustus
gruppi kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja
pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav
tunnuskood;
— EMP-väliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja kindlustusgruppi
kuuluvate reguleerimata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi kindlus
tusgrupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale
tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist
vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + 5 numbrit

C0070

Emitendi / müüja /
garantii andja tunnus
koodi liik

Lahtris „Emitendi / müüja / garantii andja tunnuskood” kasutatud tunnus
koodi liik:
1 – LEI
2 – erikood

C0080

Tehingu liik

Märgitakse tehingu liik. Valik tehakse järgmisest lõplikust loetelust:
1 – tingimuslikud kohustised
2 – bilansivälised kirjed
3 – sisemine kulude jagamine
4 – muu

C0090

Tehingu/emissiooni
kuupäev

Märkige tehingu/emissiooni kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.

C0100

Tehingu aluseks oleva
lepingu jõustumise
kuupäev

Vajaduse korral määratakse kindlaks tehingu või tehingu aluseks oleva
lepingu jõustumise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus, kui see
on erinev tehingu kuupäevast. Kui jõustumise kuupäev on sama kui
tehingu kuupäev, kajastatakse tehingu kuupäev.
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C0110

Tehingu aluseks oleva
lepingu lõppkuupäev

Vajaduse korral määratakse kindlaks lepingu lõppemise kuupäev ISO
8601 (aaaa-kk-pp) vormingus. Kui lõppkuupäev on tähtajatu, kasutatakse
vormingut „9999–12–31”.

C0120

Tehingu valuuta

Märgitakse tehingus kasutatud valuuta tähtkood ISO 4217 kohaselt.

C0130

Käivitav sündmus

Kui see on asjakohane, lühike kirjeldus juhtumi kohta, mis käivitaks
tehingu / makse / kohustise / ei ühtegi neist, st sündmus, mille tulemusena
tekiksid tingimuslikud kohustised

C0140

Tehingu/tagatise/garantii
väärtus

Tehingu, panditud tagatise või tingimusliku kohustise väärtus, mis on
kajastatud Solventsus II kohases bilansis.
Kõik kirjed kajastatakse Solventsus II kohases väärtuses. Kui Solventsus
II kohane väärtus ei ole kättesaadav (nt EMP-väline tegevus 2. meetodi
puhul samaväärse režiimiga riigis või pangas ja krediidiasutuses), siis
tuleks kasutada kohalikke või valdkondlikke hindamiseeskirju.

C0150

Tingimuslike kohustiste
maksimaalne võimalik
väärtus

Solventsus II kohases bilansis kajastatud tingimuslike kohustiste maksi
maalne võimalik koguväärtus, sõltumata nende tekkimise tõenäosusest (st
tingimusliku kohustise arveldamiseks kogu selle kehtivusaja jooksul vaja
likud tulevased rahavood, diskonteerituna asjaomase riskivaba intressikõ
vera alusel).

C0160

Solventsus II kohases
bilansis kajastamata
tingimuslike kohustiste
maksimaalne võimalik
väärtus

Sisestatakse Solventsus II kohases bilansis kajastamata tingimuslike
kohustiste maksimaalne võimalik summa, mis võib garantii andja poolt
maksmisele kuuluda.

C0170

Akreditiivide/garantiide
maksimaalne väärtus

Kõigi võimalike rahavoogude summa, kui seoses garantiidega (sealhulgas
akreditiivid, kasutamata lubatud krediidiliinid), mille garantii andja (lahter
C0050) andis garantii saajale (lahter C0020) tasumisele kuuluvate kohus
tuste tagamiseks, leiaksid aset kõik garantii jõustumise käivitavad sünd
mused. Selles kirjes ei kajastata summasid, mida on juba kajastatud
kirjetes C0150 ja C0160.

C0180

Tagatud varade väärtus

Selliste tagatud varade väärtus, mille eest saadakse garantiisid.
Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II kohased
kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.
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Juhised seoses gruppide aruandevormidega
Käesolevas lisas antakse juhiseid käesoleva määruse I lisas esitatud vormide
täitmiseks. Tabeli esimeses veerus on märgitud esitatavad kirjed vastavalt I
lisas esitatud vormi veergudele ja ridadele.
Vormide kohta, mis tuleb täita vastavalt käesolevas lisas esitatud juhistele, kasu
tatakse kogu lisas väljendit „käesolev vorm”.
S.01.01 – Teabe sisu
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe esmast, kvartaalset ja iga-aastast esitamist grup
pide, eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja grup
pide ülejäänud osa kohta.
Kui on vaja esitada konkreetne põhjendus, ei tehta seda aruandevormis, vaid see
on osa riikide pädevate asutustega peetavast dialoogist.

KIRJE

Z0010

Eraldatud vahendite
kogum / kattuvusega
kohandamise portfell /
ülejäänud osa

JUHISED

Märgitakse, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi,
kattuvusega kohandamise portfelli või ülejäänud osaga. Valige üks järg
misest loetelust:
1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell
2 – ülejäänud osa

Z0020

Fondi/portfelli number

Kui kirje Z0010 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohan
damise portfelli tunnuskood. Selle määrab ettevõtja ning see peab olema
järjekindel ja kõigis esitatud vormides sama.
►M2

C0010/R0010

C0010/R0020

__________ ◄

S.01.02 – Põhiteave –
üldine

See vorm esitatakse alati. Võimalik märkida ainult:

S.01.03 – Põhiteave –
eraldatud vahendite
kogumid ja kattuvusega
kohandamise portfellid

Valige üks järgmisest loetelust:

1 – esitatakse

1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna eraldatud vahendite kogumid ja kattuvuse kohanda
mise portfellid puuduvad
13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0030

S.02.01 – Bilanss

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
6 – ei esitata (vabastatud artikli 254 lõike 2 alusel)
13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)
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Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
3 – ei tule esitada vastavalt vormi juhistele
13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0060

S.03.01 – Bilansivälised
kirjed – üldine

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna bilansivälised kirjed puuduvad
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0070

S.03.02 – Bilansivälised
kirjed – grupi saadud
piiramata garantiide
loetelu

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna piiramata garantiisid ei saadud
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0080

S.03.03 – Bilansivälised
kirjed – grupi antud
piiramata garantiide
loetelu

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna piiramata garantiisid ei antud
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0110

S.05.01 – Kindlustus
maksed, nõuded ja kulud
äriliinide kaupa

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
6 – ei esitata (vabastatud artikli 254 lõike 2 alusel)
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0120

S.05.02 – Kindlustus
maksed, nõuded ja kulud
riikide kaupa

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
3 – ei tule esitada vastavalt vormi juhistele
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0130

S.06.01 – Kokkuvõtlik
teave varade kohta

►M2 Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
4 – ei tule esitada, kuna S.06.02 ja S.08.01 esitatakse kord kvartalis
5 – ei tule esitada, kuna S.06.02 ja S.08.01 esitatakse kord aastas
0 – ei esitata (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus) ◄
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Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
6 – ei esitata (vabastatud artikli 254 lõike 2 alusel)
►M2 7 – ei tule esitada kord aastas, kuna esitati neljanda kvartali kohta
(kehtib ainult aastaaruannete puhul) ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0150

S.06.03 – Ühiseks
investeerimiseks loodud
ettevõtjad – alusposit
sioonide arvessevõtmise
meetod

►M1 Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad puuduvad
3 – ei tule esitada vastavalt vormi juhistele
►M2 6 – ei esitata (vabastatud artikli 254 lõike 2 alusel) ◄
►M2 7 – ei tule esitada kord aastas, kuna esitati neljanda kvartali kohta
(kehtib ainult aastaaruannete puhul) ◄
0 – ei esitata (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus) ◄

C0010/R0160

S.07.01 – Struktureeritud
tooted

►M1 Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna struktureeritud tooted puuduvad
3 – ei tule esitada vastavalt vormi juhistele
►M2 6 – ei esitata (vabastatud artikli 254 lõike 2 alusel) ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne
põhjendus) ◄

C0010/R0170

S.08.01 – Avatud posit
siooniga
tuletisinstrumendid

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna tehingud tuletisinstrumentidega puuduvad
6 – ei esitata (vabastatud artikli 254 lõike 2 alusel)
►M2 7 – ei tule esitada kord aastas, kuna esitati neljanda kvartali kohta
(kehtib ainult aastaaruannete puhul) ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0180

S.08.02 – Tehingud
tuletisinstrumentidega

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna tehingud tuletisinstrumentidega puuduvad
6 – ei esitata (vabastatud artikli 254 lõike 2 alusel)
►M2 7 – ei tule esitada kord aastas, kuna esitati neljanda kvartali kohta
(kehtib ainult aastaaruannete puhul) ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)
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C0010/R0190

S.09.01 – Perioodi tulu/
kasum ja kahjum

JUHISED

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0200

S.10.01 – Väärtpaberite
laenuks andmise ja
repotehingud

►M1 Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna väärtpaberite laenuks andmise ja repotehingud
puuduvad
3 – ei tule esitada vastavalt vormi juhistele
►M2 6 – ei esitata (vabastatud artikli 254 lõike 2 alusel) ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne
põhjendus) ◄

C0010/R0210

S.11.01 – Tagatisena
hoitavad varad

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna tagatisena hoitavad varad puuduvad
6 – ei esitata (vabastatud artikli 254 lõike 2 alusel)
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0260

S.15.01 – Muutuvate
annuiteetide garantiide
kirjeldus

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna muutuvad annuiteedid puuduvad
►M2 18 – ei esitata, kuna otsekindlustustegevus puudub ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0270

S.15.02 – Muutuvate
annuiteetide garantiide
riskide maandamine

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna muutuvad annuiteedid puuduvad
►M2 18 – ei esitata, kuna otsekindlustustegevus puudub ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0370

S.22.01 – Pikaajaliste
garantiimeetmete ja
üleminekumeetmete
mõju

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna pikaajalisi garantiimeetmeid ja üleminekumeetmeid ei
kohaldata
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0410

S.23.01 – Omavahendid

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
6 – ei esitata (vabastatud artikli 254 lõike 2 alusel)
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)
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C0010/R0420

S.23.02 – Üksikasjalik
teave omavahendite
kohta tasemete kaupa

JUHISED

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0430

S.23.03 – Omavahendite
aastane muutus

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0440

S.23.04 – Omavahendite
kirjete loetelu

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0460

S.25.01 – Solventsuska
pitalinõue – standardva
lemit kasutavate gruppide
puhul

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse standardvalemi kasutamise tõttu
►M2

__________ ◄

8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu ◄
13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0470

S.25.02 – Solventsuska
pitalinõue – standardva
lemit ja osalist sisemu
delit kasutavate gruppide
puhul

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
10 – ei esitata standardvalemi kasutamise tõttu
13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0480

S.25.03 – Solventsuska
pitalinõue – täielikku
sisemudelit kasutavate
gruppide puhul

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
10 – ei esitata standardvalemi kasutamise tõttu
13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)
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C0010/R0500

S.26.01 – Solventsuska
pitalinõue – tururisk

JUHISED

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata riski puudumise tõttu
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu
17 – esitatakse kaks korda osalise sisemudeli kasutamise tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0510

S.26.02 – Solventsuska
pitalinõue – vastaspoole
makseviivituse risk

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata riski puudumise tõttu
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu
17 – esitatakse kaks korda osalise sisemudeli kasutamise tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0520

S.26.03 – Solventsuska
pitalinõue – elukindlus
tuse kindlustusrisk

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata riski puudumise tõttu
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu
17 – esitatakse kaks korda osalise sisemudeli kasutamise tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0530

S.26.04 – Solventsuska
pitalinõue –
tervisekindlustusrisk

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata riski puudumise tõttu
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu
17 – esitatakse kaks korda osalise sisemudeli kasutamise tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0540

S.26.05 – Solventsuska
pitalinõue – kahjukind
lustuse kindlustusrisk

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata riski puudumise tõttu
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8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu
17 – esitatakse kaks korda osalise sisemudeli kasutamise tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)
C0010/R0550

S.26.06 – Solventsuska
pitalinõue –
operatsioonirisk

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu
17 – esitatakse kaks korda osalise sisemudeli kasutamise tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0560

S.26.07 – Solventsuska
pitalinõue – lihtsustused

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna lihtsustatud arvutusi ei kasutatud
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu
17 – esitatakse kaks korda osalise sisemudeli kasutamise tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0570

S.27.01 – Solventsuska
pitalinõue – kahju- ja
tervisekindlustuse
katastroofirisk

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – risk puudub
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0680

S.31.01 – Edasikindlus
tajate osa (sealhulgas
piiratud edasikindlustus
ja eriotstarbelised
varakogumid)

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna edasikindlustustegevus puudub
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)
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C0010/R0690

S.31.02 – Eriotstarbe
lised varakogumid

JUHISED

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna eriotstarbelised varakogumid puuduvad
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0700

S.32.01 – Gruppi
kuuluvad ettevõtjad

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0710

S.33.01 – Kindlustus- ja
edasikindlustusandjate
individuaalsed nõuded

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0720

C0010/R0730

S.34.01 – Muude regu
leeritud ja reguleerimata
finantsettevõtjate, seal
hulgas kindlustusvaldu
settevõtjad ja segafi
nantsvaldusettevõtjad,
individuaalsed nõuded

Valige üks järgmisest loetelust:

S.35.01 – Panus grupi
tehnilistesse eraldistesse

Valige üks järgmisest loetelust:

1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna gruppi kuuluvad ainult kindlustus- ja edasikindlustu
sandjad
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

1 – esitatakse
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0740

S.36.01 – Grupisisesed
tehingud – omakapitali
tüüpi tehingud, võlg ja
vara üleandmine

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna grupisisesed tehingud seoses omakapitali tüüpi tehin
gute, võla ja vara üleandmisega puuduvad
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0750

S.36.02 – Grupisisesed
tehingud –
tuletisinstrumendid

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna grupisisesed tehingud tuletisinstrumentidega puuduvad
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)
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C0010/R0760

S.36.03 – Grupisisesed
tehingud – grupisisene
edasikindlustus

JUHISED

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna grupisisese edasikindlustuse tehingud puuduvad
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0770

S.36.04 – Grupisisesed
tehingud – kulude jaga
mine, tingimuslikud
kohustised, bilansivälised
kirjed ja muud kirjed

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna puuduvad grupisisesed tehingud seoses kulude jaga
mise, tingimuslike kohustiste, bilansiväliste kirjete ja muude kirjetega
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0780

S.37.01 –
Riskikontsentratsioon

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei tule esitada, kuna ei ületa grupi järelevalve teostaja määratud
piirmäära
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0790

SR.02.01 –
Bilansiandmed

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohanda
mise portfellid puuduvad
13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit
14 – ei esitata, kuna käib kattuvusega kohandamise portfelli kohta
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0840

SR.25.01 – Solventsus
kapitalinõue – ainult
standardvalemi kasuta
mise korral

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse standardvalemi kasutamise tõttu
►M2

__________ ◄

8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0850

SR.25.02 – Solventsus
Valige üks järgmisest loetelust:
kapitalinõue – standard
1 – esitatakse
valemi ja osalise sisemu
deli kasutamise korral
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
10 – ei esitata standardvalemi kasutamise tõttu
13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 950
▼B
KIRJE

C0010/R0860

SR.25.03 – Solventsus
kapitalinõue – täieliku
sisemudeli kasutamise
korral

JUHISED

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
10 – ei esitata standardvalemi kasutamise tõttu
13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0870

SR.26.01 – Solventsus
kapitalinõue – tururisk

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata riski puudumise tõttu
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu
17 – esitatakse kaks korda osalise sisemudeli kasutamise tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0880

SR.26.02 – Solventsus
kapitalinõue – vastas
poole makseviivituse risk

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata riski puudumise tõttu
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu
17 – esitatakse kaks korda osalise sisemudeli kasutamise tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0890

SR.26.03 – Solventsus
kapitalinõue – elukind
lustuse kindlustusrisk

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata riski puudumise tõttu
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu
17 – esitatakse kaks korda osalise sisemudeli kasutamise tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0900

SR.26.04 – Solventsus
kapitalinõue –
tervisekindlustusrisk

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata riski puudumise tõttu
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
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11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu
17 – esitatakse kaks korda osalise sisemudeli kasutamise tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)
C0010/R0910

SR.26.05 – Solventsus
kapitalinõue – kahju
kindlustuse
kindlustusrisk

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata riski puudumise tõttu
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu
17 – esitatakse kaks korda osalise sisemudeli kasutamise tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0920

SR.26.06 – Solventsus
kapitalinõue –
operatsioonirisk

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu
17 – esitatakse kaks korda osalise sisemudeli kasutamise tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0930

SR.26.07 – Solventsus
kapitalinõue –
lihtsustused

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – ei esitata, kuna lihtsustatud arvutusi ei kasutatud
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit
►M2 16 – esitatakse direktiivi 2009/138/EÜ artikli 112 nõude tõttu
17 – esitatakse kaks korda osalise sisemudeli kasutamise tõttu ◄
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)

C0010/R0940

SR.27.01 – Solventsus
kapitalinõue – kahju
kindlustuse
katastroofirisk

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse
2 – risk puudub
8 – ei esitata osalise sisemudeli kasutamise tõttu
9 – ei esitata täieliku sisemudeli kasutamise tõttu
11 – ei esitata, kuna esitatakse eraldatud vahendite kogumite ja kattuvu
sega kohandamise portfellide tasandil
13 – ei esitata, kuna kasutatakse ainult 2. meetodit
0 – ei esitata muul põhjusel (sel juhul tuleb esitada konkreetne põhjendus)
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Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe esmast, kvartaalset ja iga-aastast esitamist grup
pide kohta.
JUHISED

KIRJE

C0010/R0010

Osalust omava ettevõtja
nimi

Kindlustus- või edasikindlustusgruppi juhtiva, osalust omava kindlustusvõi edasikindlustusandja, kindlustusvaldusettevõtja või segafinantsvaldu
settevõtja juriidiline nimi. Peab olema eri vormides sama.

C0010/R0020

Grupi tunnuskood

Osalust omava ettevõtja tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI)
— järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood

C0010/R0030

Grupi tunnuskoodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud grupi tunnuskoodi kirje puhul.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
2 – erikood

C0010/R0050

Grupi järelevalve teostaja
asukohariik

Märkige grupi järelevalve teostaja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood.

C0010/R0060

Alagruppi käsitlev teave

Märkige, kas teave käsitleb vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 216
alagruppi. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – teave ei käsitle alagruppi
2 – teave käsitleb alagruppi

C0010/R0070

Aruandluskeel

Märkige teabe esitamisel kasutatud keele ISO 639-1 kahetäheline kood

C0010/R0080

Aruande esitamise
kuupäev

Märkige aruande järelevalveasutusele esitamise kuupäev ISO 8601 (aaaakk-pp) vormingus

C0010/R0081

Majandusaasta lõpp

Märkige kindlustus- või edasikindlustusandja majandusaasta lõpu ISO
8601 (aaaa-kk-pp) kood, nt 2017-12–31

C0010/R0090

Aruandekuupäev

Märkige aruandeperioodi viimane kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp)
vormingus

C0010/R0100

Aruannete korrapärane/
sihtotstarbeline esitamine

Märkige, kas teave esitatakse seoses aruannete korrapärase või sihtotstar
belise esitamisega. Valige üks järgmisest loetelust:

▼M2

▼B

1 – esitatakse korrapäraselt
2 – esitatakse sihtotstarbeliselt
►M2 4 – jäetakse tühjaks ◄
C0010/R0110

Aruandevaluuta

Märkige igas aruandes kasutatud rahasummade valuuta tähtkood ISO 4217
vormingus

C0010/R0120

Arvestusstandardid

Märkige vormi S.02.01 kirjete esitamisel kasutatud arvestusstandardid,
finantsaruannete hindamispõhimõtted. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid (IFRS)
2 – riigisisene üldtunnustatud arvestustava
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C0010/R0130

Grupi solventsuskapitali
nõude arvutamise meetod

JUHISED

Märkige grupi solventsuskapitalinõude arvutamisel kasutatud meetod.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – standardvalem
2 – osaline sisemudel
3 – täielik sisemudel

C0010/R0140

Grupi parameetrite
kasutamine

Märkige, kui grupp esitab näitajad, kasutades oma parameetreid. Valige
üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse grupi parameetreid
2 – grupi parameetreid ei kasutata

C0010/R0150

Eraldatud vahendite
kogumid

Märkige, kui grupp esitab andmed eraldatud vahendite kogumite tegevuse
kohta Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse andmed eraldatud vahendite kogumi tegevuse kohta
2 – ei esitata andmeid eraldatud vahendite kogumi tegevuse kohta

C0010/R0160

Grupi solventsuse
arvutusmeetod

Märkige, millist meetodit grupp solventsuse arvutamiseks kasutab. Valige
üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse ainult 1. meetodit
2 – kasutatakse ainult 2. meetodit
3 – kasutatakse 1. ja 2. meetodi kombinatsiooni

C0010/R0170

Kattuvusega
kohandamine

Märkige, kui grupp esitab näitajad, kasutades kattuvusega kohandamist.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse kattuvusega kohandamist
2 – ei kasutata kattuvusega kohandamist

C0010/R0180

Volatiilsusega
kohandamine

Märkige, kui grupp esitab näitajad, kasutades volatiilsusega kohandamist.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse volatiilsusega kohandamist
2 – ei kasutata volatiilsusega kohandamist

C0010/R0190

Riskivaba intressimää
raga seotud
üleminekumeede

Märkige, kui grupp esitab näitajad, kasutades asjakohase riskivaba intres
sikõvera üleminekulist kohandamist. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse riskivaba intressimääraga seotud üleminekumeedet
2 – ei kasutata riskivaba intressimääraga seotud üleminekumeedet

C0010/R0200

Tehniliste eraldistega
seotud üleminekumeede

Märkige, kui grupp esitab näitajad, kasutades üleminekulist tehnilistest
eraldistest mahaarvamist. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse tehniliste eraldistega seotud üleminekumeedet
2 – ei kasutata tehniliste eraldistega seotud üleminekumeedet
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C0010/R0210

Teabe esma- või taas
esitamine

JUHISED

Märkige, kas tegemist on teabe esmaesitamise või seoses aruandekuupäe
vaga juba esitatud andmete taasesitamisega Valige üks järgmisest loete
lust:
1 – esmaesitamine
2 – taasesitamine

S.01.03 – Põhiteave – eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohan
damise portfellid
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe esmast ja iga-aastast esitamist gruppide kohta.
Esitada tuleb kõik eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega kohandamise
portfellid sõltumata sellest, kas need on teabe esitamise seisukohast olulised.
Esimeses tabelis esitatakse kõik eraldatud vahendite kogumid ja kattuvusega
kohandamise portfellid. Juhul kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega
kohandamise portfell, mis ei kata kogu eraldatud vahendite kogumit, tuleb esitada
kolm fondi: üks eraldatud vahendite kogumi, teine selles oleva kattuvusega
kohandamise portfelli ja kolmas fondi ülejäänud osa kohta (vastupidi juhul, kui
kattuvusega kohandamise portfellis on eraldatud vahendite kogum).
Teises tabelis on selgitatud fondide eelmise lõigu kohaseid suhteid. Teises tabelis
esitatakse ainult need fondid, millel on sellised suhted.
Grupi aruandluse puhul peavad olema täidetud järgmised konkreetsed nõuded.
a) Teave esitatakse juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit, mis on sätestatud
Solventsus II direktiivi artiklis 230, või kombineeritakse seda Solventsus II
direktiivi artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.
b) Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse teave üksnes grupi sellise
osa kohta, mille puhul on kasutatud Solventsus II direktiivi artiklis 230 sätes
tatud 1. meetodit.
c) Teavet ei esitata juhul, kui grupp kasutab ainult 2. meetodit, mis on sätestatud
Solventsus II direktiivi artiklis 233.

KIRJE

JUHISED

Kõigi eraldatud vahendite kogumite / kattuvusega kohandamise portfellide loetelu (kattumine lubatud)

C0010

Ettevõtja juriidiline nimi

Sellise ettevõtja juriidiline nimi, kellel on eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise portfell ja kes kuulub grupi järelevalve alla.

C0020

Ettevõtja tunnuskood

Kindlustus- või edasikindlustusandja tunnuskood järgmises tähtsuse järje
korras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI)
— erikood
Erikoodi valimise korral tuleb ettevõtjal arvestada järgmist:
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— Kui grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on Euroopa Majanduspiir
konna kindlustus- või edasikindlustusandja, kasutatakse järelevalvea
sutuse määratud ja kohalikul turul kasutatavat tunnuskoodi
— Kui grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on EMP-väline kindlustusvõi edasikindlustusandja või reguleerimata ettevõtja, määrab tunnus
koodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale
tunnuskoodi määramisel järgib grupp järjepidevalt järgmist vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + viiekohaline number

C0030

Ettevõtja tunnuskoodi
liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud ettevõtja tunnuskoodi kirje
puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
2 – erikood

C0040

Eraldatud vahendite
kogumi / portfelli
number

Ettevõtja poolt igale eraldatud vahendite kogumile ja kattuvusega kohan
damise portfellile määratud kordumatu number. See peab olema ühtne
ning seda tuleb kasutada eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega
kohandamise portfellide tuvastamiseks ka teistes vormides.

C0050

Eraldatud vahendite
kogumi / kattuvusega
kohandamise portfelli
nimi

Märkige eraldatud vahendite kogumi ja kattuvusega kohandamise portfelli
nimi.
Võimaluse korral (kui on seotud äritootega) tuleb kasutada ärinime. Kui
see ei ole võimalik, nt kui fond on seotud mitme äritootega, tuleb kasutada
muud nime.
Nimi peab olema kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt.

C0060

Eraldatud vahendite
kogum / kattuvusega
kohandamise portfell /
fondi ülejäänud osa

Märkige, kas see on eraldatud vahendite kogum või kattuvusega kohan
damise portfell. Juhul kui fond hõlmab teisi fonde, tuleb selles lahtris
märkida iga sellise fondi või allfondi liik. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – eraldatud vahendite kogum
2 – kattuvusega kohandamise portfell
3 – fondi ülejäänud osa

C0070

C0080

Allfondiga (eraldatud
vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise
portfell) eraldatud
vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise
portfell

Märkige, kas nimetatud fondi alla kuulub teisi fonde. Valige üks järgmi
sest loetelust:

Olulisus

Märkige, kui eraldatud vahendite kogum või kattuvusega kohandamise
portfell on teabe üksikasjaliku esitamise seisukohast oluline. Valige üks
järgmisest loetelust:

1 – fond hõlmab teisi fonde
2 – fond ei hõlma teisi fonde
Ainult nn emafondi puhul märkige 1.

1 – oluline
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2 – ebaoluline
Juhul kui fondi alla kuulub teisi fonde, tuleb see kirje esitada ainult nn
emafondi puhul.
C0090

Artikkel 304

Märkige, kas eraldatud vahendite kogum kuulub Solventsus II direktiivi
artikli 304 kohaldamisalasse. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – eraldatud vahendite kogum, mis kuulub artikli 304 kohaldamisalasse –
koos võimalusega kasutada aktsiariski alammoodulit
2 – eraldatud vahendite kogum, mis kuulub artikli 304 kohaldamisalasse –
ilma võimaluseta kasutada aktsiariski alammoodulit
3 – eraldatud vahendite kogum, mis ei kuulu artikli 304 kohaldamisalasse

Allfondiga (eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell) eraldatud vahendite kogumite /
kattuvusega kohandamise portfellide loetelu

C0100

Allfondiga (eraldatud
vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise
portfell) eraldatud
vahendite kogumi /
kattuvusega kohandamise
portfelli number

Teisi fonde hõlmavate fondide puhul (C0070 = 1) märkige veerus C0040
esitatud number.

C0110

Fondi kuuluva eraldatud
vahendite kogumi /
kattuvusega kohandamise
portfelli number

Märkige teistesse fondidesse kuuluvate fondide veerus C0040 esitatud
number.

C0120

Allfond (eraldatud
vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise
portfell)

Märkige teistesse fondidesse kuuluva fondi liik. Valige üks järgmisest
loetelust:

Sama fondi tuleb korrata nii mitmel real, kui on vaja hõlmatud fondide
esitamiseks.

1 – eraldatud vahendite kogum
2 – kattuvusega kohandamise portfell

S.02.01 – Bilanss
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe esmast, kvartaalset ja iga-aastast esitamist grup
pide, eraldatud vahendite kogumite ja ülejäänud osa kohta.
Käesolev vorm täidetakse juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit (raamatupida
mise konsolideerimisel põhinev meetod) või kombineeritakse seda 2. meetodiga
(mahaarvamise ja agregeerimise meetod). Seotud ettevõtjates olevad osalused,
mida ei ole konsolideeritud ridade kaupa vastavalt delegeeritud määruse (EL)
2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c, sealhulgas seotud ettevõtjates
olevad osalused, mis on kaasatud 2. meetodiga, kui on kasutatud meetodite
kombineerimist, esitatakse kirje „Osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märki
misväärsed osalused” all.
Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c, täidetakse vorm SR.02.01 tema eraldatud
vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasuta
takse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või
kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).
Veeru „Solventsus II kohane väärtus” (C0010) täitmisel järgitakse direktiivis
2009/138/EÜ, delegeeritud määruses (EL) 2015/35 ning Solventsus II tehnilistes
standardites ja suunistes sätestatud hindamispõhimõtteid.
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Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtus” (C0020) puhul on kajastamis- ja
hindamispõhimõtted need, mida grupp on kasutanud oma kohustuslikes aasta
aruannetes vastavalt riigisisesele üldtunnustatud arvestustavale või IFRSile, kui
seda tunnustatakse riigisisese üldtunnustatud arvestustavana. Üldjuhul on selle
veeru täitmine kohustuslik. Erijuhtudel, kus riigisisesele üldtunnustatud arvestus
tavale või IFRSile vastavaid ametlikke finantsaruandeid ei koostata, tuleb grupil
olukorda arutada oma järelevalve teostajaga. Vormis SR.02.01 tuleb see veerg
täita üksnes siis, kui eraldatud vahendite kogum peab vastavalt riigi seadustele
koostama finantsaruanded.
Üldine juhis on, et iga kirje tuleb veerus „Kohustusliku aastaaruande väärtus”
esitada eraldi.
Samas on veergu „Kohustusliku aastaaruande väärtus” lisatud punktiirjoonega
ridu, et saaks esitada koondnäitajaid juhul, kui üksiknäitajad ei ole kättesaadavad.

KIRJE

JUHISED

Varad

Z0020

Eraldatud vahendite kogum
või ülejäänud osa

Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi
või ülejäänud osaga. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – eraldatud vahendite kogum
2 – ülejäänud osa

Z0030

Fondi number

Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohan
damise portfelli tunnuskood. Selle määrab grupp ning see peab
olema järjepidev ja langema kokku muudel vormidel esitatud eral
datud vahendite kogumi / portfelli numbriga.
►M2

__________ ◄

C0020/R0010

Firmaväärtus

Immateriaalne vara, mis tuleneb äriühendusest ja mis kajastab selliste
varade majanduslikku väärtust, mida ei saa äriühenduses üksikult
kindlaks määrata või eraldi kajastada.

C0020/R0020

Edasilükkunud
omandamisväljaminekud

Omandamisväljaminekud, mis on seotud bilansipäeval kehtivate
lepingutega ning mis on ühest aruandeperioodist kantud edasi järg
mistesse aruandeperioodidesse, kuna need on seotud veel lõppemata
riskiperioodidega. Elukindlustuse puhul lükatakse omandamisvälja
minekud edasi, kui on tõenäoline, et need kaetakse.

C0010–C0020/
R0030

Immateriaalsed varad

Immateriaalsed varad, välja arvatud firmaväärtus. Eristatav mittera
haline vara ilma materiaalse vormita.

C0010–C0020/
R0040

Edasilükkunud tulumaksu
varad

Edasilükkunud tulumaksu varad on tulevastel perioodidel seoses järg
miste asjaoludega kaetavad tulumaksusummad:
a) mahaarvatavad ajutised erinevused;
b) kasutamata maksukahjumite edasikandmine ja/või
c) kasutamata maksukrediitide edasikandmine.

C0010–C0020/
R0050

Pensionihüvitiste ülejääk

See on töötajate pensioniskeemiga seotud netoülejääk kokku.
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C0010–C0020/
R0060

Materiaalne põhivara
omakasutuseks

Pidevaks kasutuseks mõeldud immateriaalne vara ja grupi omakasu
tuseks hoitud kinnisvara. Samuti hõlmab see omakasutuseks hoitud
pooleliolevaid kinnisvaraobjekte.

C0010–C0020/
R0070

Investeeringud (v.a investeeri See on investeeringute (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepin
misriskiga elukindlustuslepin gute jaoks hoitavad varad) kogusumma.
gute jaoks hoitavad varad)

C0010–C0020/
R0080

Kinnisvara (v.a
omakasutuseks)

Muu kui omakasutuseks mõeldud kinnisvara väärtus. Samuti hõlmab
see muid kui omakasutuseks hoitud pooleliolevaid kinnisvaraobjekte.

C0010–C0020/
R0090

Osalused seotud ettevõtjates,
sealhulgas märkimisväärsed
osalused

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 13 lõikes 20 määratletud märkimis
väärsed osalused ning artikli 212 lõike 1 punktis b määratletud
osalused seotud ettevõtjates (varem „sidusettevõtjad”).
Kui osa märkimisväärsete osaluste ja seotud ettevõtjate varadest on
seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutega, tuleb see osa
esitada lahtrites C0010–C0020/R0220 „Investeerimisriskiga elukind
lustuslepingute jaoks hoitavad varad”.
Osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused
grupi tasandil, hõlmavad järgmist:
— osalused seotud kindlustus- ja edasikindlustusandjates, kindlus
tusvaldusettevõtjates ja segafinantsvaldusettevõtjates, kes ei ole
tütarettevõtjad, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL)
2015/35 artikli 335 lõike 1 punktis d;
— osalused seotud muudes finantssektori ettevõtjates, nagu on sätes
tatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1
punktis e;
— muud seotud ettevõtjad, nagu on sätestatud delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktis f;
— kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad
ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes on kaasatud mahaarvamise ja
agregeerimise meetodiga (kui on kasutatud meetodite
kombineerimist).

C0010–C0020/
R0100

Aktsiad

C0010–C0020/
R0110

Aktsiad – noteeritud

See on noteeritud ja noteerimata aktsiate kogusumma.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus noteeritud/noteerimata ei ole kättesaadav, esitatakse selles
kirjes nende summa.

Aktsiad, mis kujutavad endast äriühingu kapitali ehk kajastavad
omandiõigust äriühingus ning millega kaubeldakse direktiivis 2004/
39/EÜ määratletud reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemis
süsteemis.
Välja jäetakse osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimis
väärsed osalused.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus noteeritud/noteerimata ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.
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C0010–C0020/
R0120

Aktsiad – noteerimata

JUHISED

Aktsiad, mis kujutavad endast äriühingu kapitali ehk kajastavad
omandiõigust äriühingus ning millega ei kaubelda direktiivis 2004/
39/EÜ määratletud reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemis
süsteemis.
Välja jäetakse osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimis
väärsed osalused.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus noteeritud/noteerimata ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

C0010–C0020/
R0130

Võlakirjad

See on riigivõlakirjade, äriühingu võlakirjade, struktureeritud väärt
paberite ja kollateraliseeritud väärtpaberite kogusumma.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
võlakirjade jaotus ei ole kättesaadav, esitatakse selles kirjes nende
summa.

C0010–C0020/
R0140

Riigivõlakirjad

Avaliku sektori asutuste, sealhulgas keskvalitsuste, riigiüleste valitsu
sasutuste, piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste emitee
ritud võlakirjad ja võlakirjad, millele on täies ulatuses, tingimusteta
ja pöördumatult andnud garantii Euroopa Keskpank, liikmesriikide
keskvalitsus ja keskpangad ning mis on nomineeritud ja rahastatud
selle keskvalitsuse, keskpanga, määruse (EL) nr 575/2013 artikli 117
lõikes 2 osutatud mitmepoolse arengupanga või määruse (EL)
nr 575/2013 artiklis 118 osutatud rahvusvahelise organisatsiooni
omavääringus, kui garantii vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/
35 artiklis 215 sätestatud nõuetele.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus võlakirjad / struktureeritud tooted / kollateraliseeritud väärtpa
berid ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

C0010–C0020/
R0150

Äriühingu võlakirjad

C0010–C0020/
R0160

Struktureeritud väärtpaberid

Äriühingute emiteeritud võlakirjad
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus võlakirjad / struktureeritud tooted / kollateraliseeritud väärtpa
berid ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

Hübriidväärtpaberid, milles on ühendatud fikseeritud tulumääraga
(tulu kindlasummaliste maksetena) instrument ja tuletisinstrumendi
eri komponendid. Sellest klassist on välja jäetud fikseeritud tulumää
raga väärtpaberid, mille on emiteerinud riikide valitsused. Väärtpa
berid, mis on tuletisinstrumentide tunnustega, sealhulgas krediidiriski
vahetustehingud (CDS), püsitähtajaga vahetustehingud (CMS),
krediidiriski optsioonid (CDOp). Selle klassi varad ei kuulu lahtisi
dumisele.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus võlakirjad / struktureeritud tooted / kollateraliseeritud väärtpa
berid ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.
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C0010–C0020/
R0170

Kollateraliseeritud
väärtpaberid

JUHISED

Väärtpaberid, mille väärtus ja maksed tulenevad alusvarade portfel
list. Siia kuuluvad varaga tagatud väärtpaberid (ABS),
hüpoteekväärtpaberid (MBS), ärihüpoteekväärtpaberid (CMBS),
kollateraliseeritud
võlakohustused
(CDO),
kollateraliseeritud
laenukohustused (CLO), kollateraliseeritud hüpoteegiga seotud
kohustused (CMO).
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus võlakirjad / struktureeritud tooted / kollateraliseeritud väärtpa
berid ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

C0010–C0020/
R0180

Ühiseks investeerimiseks
loodud ettevõtjad

„Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja” — Euroopa Parlamendi
ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ artikli 1 lõikes 2 määratletud
vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks
loodud ettevõtja (eurofond) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1 punktis a määratletud alterna
tiivne investeerimisfond (AIF).

C0010–C0020/
R0190

Tuletisinstrumendid

Finantsinstrument või muu leping, millel on järgmised kolm tunnust:
a) selle väärtus muutub vastavalt muutustele kindlaksmääratud
intressimääras, finantsinstrumendi hinnas, kauba hinnas, välisva
luutakursis, hinna- või määraindeksis, krediidireitingus või kredii
diindeksis või mõnes muus muutujas, tingimusel, et mitterahalise
muutuja korral ei ole tegemist spetsiifiliselt lepingupoolega seotud
muutujaga (mõnikord nimetatakse aluseks olevaks);
b) see kas ei nõua algset netoinvesteeringut või nõuab sellist algset
netoinvesteeringut, mis on väiksem, kui oleks nõutav teiste lepin
guliikide puhul, mis eeldatavasti reageeriksid turutegurite muutus
tele sarnasel viisil;
c) see arveldatakse tulevikus.
Siin esitatakse tuletisinstrumendi Solventsus II kohane väärtus aruan
dekuupäeva seisuga üksnes juhul, kui see on positiivne (kui see on
negatiivne, vt R0790).

C0010–C0020/
R0200

Muud hoiused kui raha
ekvivalendid

Muud sellised hoiused kui raha ekvivalendid, mida ei saa kasutada
maksete tegemiseks enne teatavat lõpptähtaega ning mida ei saa ilma
märkimisväärsete piirangute või trahvideta konverteerida ei sulara
haks ega arveldushoiuseks.

C0010–C0020/
R0210

Muud investeeringud

Muud investeeringud, mida eespool kajastatud investeeringud ei
hõlma.

C0010–C0020/
R0220

Investeerimisriskiga elukind
lustuslepingute jaoks hoitavad
varad

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad
(liigitatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud
äriliini 31).

C0010–C0020/
R0230

Laenud ja hüpoteegid

See on laenude ja hüpoteekide (st finantsvarad, mis tekivad, kui
grupp laenab koos tagatisega või ilma selleta välja vahendeid, seal
hulgas rahalised kogumid) kogusumma.
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Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus laenud/hüpoteegid ei ole kättesaadav, esitatakse selles kirjes
nende summa.

C0010–C0020/
R0240

Kindlustuslepingutega seotud
laenud

Kindlustusvõtjatele antud laenud, tagatud kindlustuslepingutega
(alusvaraks tehnilised eraldised)
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus kindlustuslepingutega seotud laenud / eraisikutele antud laenud
ja hüpoteegid / muud laenud ja hüpoteegid ei ole kättesaadav, seda
kirjet ei esitata.

C0010–C0020/
R0250

Eraisikutele antud laenud ja
hüpoteegid

Finantsvarad, mis tekivad, kui laenuandjad laenavad eraisikust võlg
nikule koos tagatisega või ilma selleta vahendeid, sealhulgas raha
lised kogumid.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus kindlustuslepingutega seotud laenud / eraisikutele antud laenud
ja hüpoteegid / muud laenud ja hüpoteegid ei ole kättesaadav, seda
kirjet ei esitata.

C0010–C0020/
R0260

Muud laenud ja hüpoteegid

Kirje R0240 või R0250 alla mitte liigitatavad muud finantsvarad, mis
tekivad, kui laenuandjad laenavad võlgnikele koos tagatisega või
ilma selleta vahendeid, sealhulgas rahalised kogumid.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus kindlustuslepingutega seotud laenud / eraisikutele antud laenud
ja hüpoteegid / muud laenud ja hüpoteegid ei ole kättesaadav, seda
kirjet ei esitata.

C0010–C0020/
R0270

Edasikindlustuslepingutest
tulenevad sissenõutavad
summad seoses järgmisega:

See on edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad
kokku. See vastab edasikindlustaja osale tehnilistes eraldistes (seal
hulgas piiratud edasikindlustus ja eriotstarbelised varakogumid).

C0010–C0020/
R0280

Kahjukindlustus ja NSLT
tervisekindlustus

Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses
kahjukindlustuse ja NSLT tervisekindlustuse tehniliste eraldistega.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus) / NSLT tervisekind
lustus ei ole kättesaadav, esitatakse selles kirjes nende summa.

C0010–C0020/
R0290

Kahjukindlustus, v.a
tervisekindlustus

Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses
kahjukindlustustegevuse tehniliste eraldistega, v.a NSLT tervisekind
lustuse tehnilised eraldised

C0010–C0020/
R0300

NSLT tervisekindlustus

Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses
NSLT tervisekindlustuse tehniliste eraldistega.
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C0010–C0020/
R0310

Elukindlustus ja SLT tervise
kindlustus, v.a tervisekind
lustus ja investeerimisriskiga
elukindlustus

JUHISED

Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses
elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehniliste eraldistega, v.a
tervisekindlustuse ja investeerimisriskiga elukindlustuse tehnilised
eraldised.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga
elukindlustus) / SLT tervisekindlustus ei ole kättesaadav, esitatakse
selles kirjes nende summa.

C0010–C0020/
R0320

SLT tervisekindlustus

Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses
SLT tervisekindlustuse tehniliste eraldistega.

C0010–C0020/
R0330

Elukindlustus, v.a tervisekind Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses
elukindlustustegevuse tehniliste eraldistega, v.a SLT tervisekindlus
lustus ja investeerimisriskiga
elukindlustus
tuse ja investeerimisriskiga elukindlustuse tehnilised eraldised.

C0010–C0020/
R0340

Investeerimisriskiga
elukindlustus

Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses
investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tehniliste eraldistega.

C0010–C0020/
R0350

Edasikindlustusvõtjatele tehtud
sissemaksed

Sissemaksed seoses aktsepteeritud edasikindlustusega.

C0010–C0020/
R0360

Kindlustusega seotud nõuded
ja nõuded vahendajate vastu

►M2 Kindlustusvõtjate, kindlustajate ja muude kindlustustegevu
sega seotud isikute makstavad summad, mida tehnilised eraldised
ei hõlma.
See hõlmab aktsepteeritud edasikindlustusega seotud nõudeid.
Solventsus II veeru (C0010) puhul hõlmab see lahter ainult tähtajaks
tasumata summasid. ◄

C0010–C0020/
R0370

Edasikindlustusega seotud
nõuded

►M2 Edasikindlustajate ja edasikindlustustegevusega seotud isikute
makstavad summad, mida ei arvata edasikindlustuslepingutest tulene
vate sissenõutavate summade hulka.
See võib hõlmata järgmist: edasikindlustajate vastu olevad nõuded,
mis on seotud kindlustusvõtjate või soodustatud isikute rahuldatud
nõuetega; edasikindlustajate vastu olevad nõuded seoses kindlustus
väliste sündmuste või kindlustuslepingust tulenevate rahuldatud
nõuetega, nt vahendustasud.
Solventsus II veeru (C0010) puhul hõlmab see lahter ainult tähtajaks
tasumata summasid. ◄

C0010–C0020/
R0380

Nõuded (nõuded klientide
vastu, mitte kindlustus)

Hõlmab nõudeid (ei ole seotud kindlustusega) töötajate ja eri äripart
nerite vastu, sh avaliku sektori asutuste vastu.

C0010–C0020/
R0390

Omaaktsiad (otse hoitavad)

See on grupi poolt otse hoitavate omaaktsiate kogusumma.

C0010–C0020/
R0400

Omavahendite kirjete või
algkapitaliga seotud maksmi
sele kuuluvad summad, mis
on sisse nõutud, kuid veel
tasumata

Omavahendite kirjete või algkapitaliga seotud maksmisele kuuluvate
selliste summade väärtus, mis on sisse nõutud, kuid veel tasumata.

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 963
▼B
KIRJE

C0010–C0020/
R0410

Raha ja raha ekvivalendid

JUHISED

Ringluses olevad rahatähed ja mündid, mida tavaliselt kasutatakse
maksete tegemiseks, ja sissemaksed, mis on nõudmise korral vahe
tatavad nominaalväärtuses sularaha vastu ja mis on otseselt kasuta
tavad maksete tegemiseks tšeki, veksli, maksekorralduse, otsekorral
duse, otsekrediidi või muu sarnase otsese makseinstrumendi kaudu,
ilma et sellega kaasneks trahve või piiranguid.
Pangakontosid tasaarvestada ei tohi, seega kajastatakse selles kirjes
ainult positiivsed kontod; arvelduskrediit näidatakse kohustiste all,
v.a juhul, kui õiguslikult on tasaarvestus lubatud ja esineb tõendatav
kavatsus teha seda netobaasil.

C0010–C0020/
R0420

Muud, mujal kajastamata
varad

Kõigi selliste varade summa, mida ei ole juba muudes bilansikirjetes
kajastatud.

C0010–C0020/
R0500

Varad kokku

See on kõigi varade kogusumma.

Tehnilised eraldised –
kahjukindlustus

Kahjukindlustuse tehniliste eraldiste summa.

Kohustised

C0010–C0020/
R0510

See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
kahjukindlustuse tehniliste eraldiste jaotus kahjukindlustus (v.a tervi
sekindlustus) / NSLT tervisekindlustus ei ole kättesaadav, esitatakse
selles kirjes nende summa.

C0010–C0020/
R0520

C0010/R0530

C0010/R0540

Tehnilised eraldised – kahju
kindlustus (v.a
tervisekindlustus)

See on kahjukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus) tehniliste eral
diste kogusumma.

Tehnilised eraldised – kahju
kindlustus (v.a tervisekind
lustus) – tervikuna arvutatud
tehnilised eraldised

See on kahjukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus) tervikuna
arvutatud tehniliste eraldiste (jäljendatav/maandatav portfell) kogu
summa.

Tehnilised eraldised – kahju
kindlustus (v.a tervisekind
lustus) – parim hinnang

See on kahjukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus) tehniliste eral
diste parima hinnangu kogusumma.

See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

Parim hinnang esitatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlus
tust maha arvatud.
See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.
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C0010/R0550

JUHISED

Tehnilised eraldised – kahju
kindlustus (v.a tervisekind
lustus) – riskimarginaal

See on kahjukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus) tehniliste eral
diste riskimarginaali kogusumma.

C0010–C0020/
R0560

Tehnilised eraldised – NSLT
tervisekindlustus

See on NSLT tervisekindlustuse tehniliste eraldiste kogusumma.

C0010/R0570

Tehnilised eraldised – SLT
tervisekindlustus – tervikuna
arvutatud tehnilised eraldised

See on NSLT tervisekindlustuse tervikuna arvutatud tehniliste eral
diste (jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.

Tehnilised eraldised – NSLT
tervisekindlustus – parim
hinnang

See on NSLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste parima
hinnangu kogusumma.

C0010/R0580

See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

Parim hinnang esitatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlus
tust maha arvatud.
See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

C0010/R0590

C0010–C0020/
R0600

Tehnilised eraldised – NSLT
tervisekindlustus –
riskimarginaal

See on NSLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste riskimar
ginaali kogusumma.

Tehnilised eraldised –
elukindlustus (v.a investeeri
misriskiga elukindlustus)

Elukindlustuse (v.a investeerimisriskiga elukindlustus) tehniliste eral
diste summa.

See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
elukindlustuse (v. a investeerimisriskiga elukindlustus) tehniliste eral
diste jaotus SLT tervisekindlustus / elukindlustus (v. a tervisekind
lustus, investeerimisriskiga elukindlustus) ei ole kättesaadav, esita
takse selles kirjes nende summa.
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C0010–C0020/
R0610

Tehnilised eraldised – SLT
tervisekindlustus

JUHISED

See on SLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste kogu
summa.
See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

C0010/R0620

C0010/R0630

Tehnilised eraldised – SLT
tervisekindlustus – tervikuna
arvutatud tehnilised eraldised

See on SLT tervisekindlustustegevuse tervikuna arvutatud tehniliste
eraldiste (jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.

Tehnilised eraldised – SLT
tervisekindlustus – parim
hinnang

See on SLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste parima
hinnangu kogusumma.

See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

Parim hinnang esitatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlus
tust maha arvatud.
See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

C0010/R0640

C0010–C0020/
R0650

C0010/R0660

Tehnilised eraldised – SLT
tervisekindlustus –
riskimarginaal

See on SLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste riskimargi
naali kogusumma.

Tehnilised eraldised –
elukindlustus (v.a tervisekind
lustus ja investeerimisriskiga
elukindlustus)

See on elukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus ja investeerimis
riskiga elukindlustus) tehniliste eraldiste kogusumma.

Tehnilised eraldised –
elukindlustus (v.a tervisekind
lustus ja investeerimisriskiga
elukindlustus) – tervikuna
arvutatud tehnilised eraldised

See on elukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus ja investeerimis
riskiga elukindlustus) tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste (jäljen
datav/maandatav portfell) kogusumma.

See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.
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C0010/R0670

Tehnilised eraldised –
elukindlustus (v.a tervisekind
lustus ja investeerimisriskiga
elukindlustus) – parim
hinnang

JUHISED

See on elukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus ja investeerimis
riskiga elukindlustus) tehniliste eraldiste parima hinnangu kogu
summa.
Parim hinnang esitatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlus
tust maha arvatud.
See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

C0010/R0680

C0010–C0020/
R0690

Tehnilised eraldised –
elukindlustus (v.a tervisekind
lustus ja investeerimisriskiga
elukindlustus) – riskimarginaal

See on elukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus ja investeerimis
riskiga elukindlustus) tehniliste eraldiste riskimarginaali kogusumma.

Tehnilised eraldised – inves
teerimisriskiga elukindlustus

See on investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tehniliste eraldiste
kogusumma.

See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

C0010/R0700

C0010/R0710

Tehnilised eraldised – inves
teerimisriskiga elukindlustus –
tervikuna arvutatud tehnilised
eraldised

See on investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tervikuna arvu
tatud tehniliste eraldiste (jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.

Tehnilised eraldised – inves
teerimisriskiga elukindlustus –
parim hinnang

See on investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tehniliste eraldiste
parima hinnangu kogusumma.

See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

Parim hinnang esitatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlus
tust maha arvatud.
See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.

C0010/R0720

C0020/R0730

Tehnilised eraldised – inves
teerimisriskiga elukindlustus –
riskimarginaal

See on investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tehniliste eraldiste
riskimarginaali kogusumma.

Muud tehnilised eraldised

Muud tehnilised eraldised, mida grupp kajastab kohustuslikus aasta
aruandes vastavalt riigisisesele üldtunnustatud arvestustavale või
IFRSile.

See summa peab miinimumkapitalinõude arvutamiseks kasutatud
jaotusmetoodika kohaselt sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise
mahaarvamise osa.
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C0010 /R0740

Tingimuslikud kohustised

JUHISED

Tingimuslik kohustis on määratletud järgmiselt:
a) võimalik möödunud sündmusest tekkinud kohustus, mille olema
solu kinnitab vaid ühe või mitme ebakindla tulevikusündmuse
toimumine või mittetoimumine, mis ei ole täielikult majandusük
suse kontrolli all, või
b) olemasolev möödunud sündmusest tekkinud kohustus, isegi kui:
i) ei ole tõenäoline, et selle kohustuse täitmiseks tuleb loovutada
majanduslikult kasulikke vahendeid või
ii) kohustuse summat ei saa piisava usaldusväärsusega mõõta.
Bilansis kajastatavate tingimuslike kohustiste summa peab vastama
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 11 sätestatud
kriteeriumidele.

C0010–C0020/
R0750

Muud kui tehnilised eraldised

Teadmata kestuse või summaga kohustised, v.a need, mis on esitatud
kirje „Pensionihüvitistega seotud kohustused” all.
Eraldisi kajastatakse kohustistena (eeldusel, et on võimalik anda usal
dusväärne hinnang), kui need on kohustused, mille täitmise tulemu
sena majanduslikult kasulikud vahendid tõenäoliselt vähenevad.

C0010–C0020/
R0760

Pensionihüvitistega seotud
kohustused

See on töötajate pensioniskeemiga seotud netokohustused kokku.

C0010–C0020/
R0770

Edasikindlustajatelt saadud
sissemaksed

Edasikindlustajalt saadud summad (nt raha) või edasikindlustaja
poolt vastavalt edasikindlustuslepingule maha arvatud summad.

C0010–C0020/
R0780

Edasilükkunud tulumaksu
kohustised

Edasilükkunud tulumaksu kohustised on tulevastel perioodidel seoses
maksustatavate ajutiste erinevustega makstavad tulumaksusummad.

C0010–C0020/
R0790

Tuletisinstrumendid

Finantsinstrument või muu leping, millel on järgmised kolm tunnust:
a) selle väärtus muutub vastavalt muutustele kindlaksmääratud
intressimääras, finantsinstrumendi hinnas, kauba hinnas, välisva
luutakursis, hinna- või määraindeksis, krediidireitingus või kredii
diindeksis või mõnes muus muutujas, tingimusel, et mitterahalise
muutuja korral ei ole tegemist spetsiifiliselt lepingupoolega seotud
muutujaga (mõnikord nimetatakse aluseks olevaks);
b) see kas ei nõua algset netoinvesteeringut või nõuab sellist algset
netoinvesteeringut, mis on väiksem, kui oleks nõutav teiste lepin
guliikide puhul, mis eeldatavasti reageeriksid turutegurite muutus
tele sarnasel viisil;
c) see arveldatakse tulevikus.
Sellel real esitatakse üksnes tuletisinstrumentidest tulenevad kohus
tised (st aruandekuupäeva seisuga negatiivse väärtusega tuletisinstru
mendid). Tuletisinstrumentide varad esitatakse lahtrites C0010–
C0020/R0190.
Grupid, kelle riigisisese üldtunnustatud arvestustavaga ei ole ette
nähtud tuletisinstrumentide hindamist, ei pea kohustusliku aasta
aruande väärtust esitama.
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C0010–C0020/
R0800

Krediidiasutustele võlgnetavad
summad

Krediidiasutustele võlgnetavad summad, nt hüpoteegid ja laenud, v.a
krediidiasutuste omatavad võlakirjad (grupil ei ole võimalik tuvas
tada kõiki tema emiteeritud võlakirjade omanikke) ja allutatud kohus
tised. See hõlmab ka panga arvelduskrediite.

C0010–C0020/
R0810

Muud finantskohustised kui
krediidiasutustele võlgnetavad
summad

Muud finantskohustised hõlmavad grupi emiteeritud võlakirju (mida
hoiavad krediidiasutused või mitte), grupi emiteeritud struktureeritud
väärtpabereid ning muudele üksustele kui krediidiasutused tagasi
maksmisele kuuluvaid hüpoteeklaene ja laene.
Allutatud kohustisi selles kirjes arvesse ei võeta.

C0010–C0020/
R0820

Kindlustuslepingutega seotud
võlgnevused ja võlgnevused
kindlustusvahendajatele

►M2 Kindlustusvõtjatele, kindlustajatele ja muudele kindlustusega
seotud isikutele makstavad summad, mida tehnilised eraldised ei
hõlma.
Hõlmab (edasi)kindlustusvahendajatele makstavaid summasid (nt
kindlustusvahendajatele tasumisele kuuluvad vahendustasud, mida
kindlustus- või edasikindlustusandja ei ole veel tasunud).
Ei hõlma muudele kindlustusandjatele tasutavaid laene ja hüpoteeke,
kui need on seotud rahastamisega ega ole seotud kindlustustegevu
sega (sellised laenud ja hüpoteegid tuleb esitada finantskohustistena).
See hõlmab aktsepteeritud edasikindlustusega seotud võlgnevusi.
Solventsus II veeru (C0010) puhul hõlmab see lahter ainult tähtajaks
tasumata summasid ◄

C0010–C0020/
R0830

Edasikindlustuslepingutega
seotud võlgnevused

►M2 Edasikindlustajatele makstavad summad (eelkõige arveldus
kontod), v.a edasikindlustustegevusega seotud sissemaksed, mida ei
arvata edasikindlustuslepingutest tulenevate sissenõutavate summade
hulka.
Hõlmab võlgnevusi edasikindlustajatele seoses edasiantud kindlustus
maksetega.
Solventsus II veeru (C0010) puhul hõlmab see lahter ainult tähtajaks
tasumata summasid. ◄

C0010–C0020/
R0840

Võlgnevused (klientidele,
mitte kindlustus)

See on klientidele võlgnetav kogusumma, sealhulgas töötajatele,
tarnijatele jne tasumisele kuuluvad kindlustusega mitteseotud
summad; see on paralleelne nõuetega (nõuded klientide vastu, mitte
kindlustus) varade poolel; hõlmab avaliku sektori asutusi.

C0010–C0020/
R0850

Allutatud kohustised

Allutatud kohustised on võlakohustused, mis kuuluvad ettevõtja
likvideerimise korral madalamasse nõudeõiguse järku kui muud kind
laksmääratud võlakohustused. See on kõigi põhiomavahenditesse
kuuluvate ja mittekuuluvate allutatud võlakohustiste kogusumma.
Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud kohustised /
põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud kohustised ei ole kätte
saadav, esitatakse selles kirjes nende summa.

C0010–C0020/
R0860

Põhiomavahenditesse mitte
kuuluvad allutatud kohustised

Allutatud kohustised on võlakohustused, mis kuuluvad ettevõtja likvi
deerimise korral madalamasse nõudeõiguse järku kui muud kindlaks
määratud võlakohustused. Muud võlakohustused võivad kuuluda isegi
veel madalamasse nõudeõiguse järku. Selles kirjes tuleb kajastada
üksnes selliseid allutatud kohustisi, mis ei kuulu põhiomavahenditesse.
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Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud kohustised /
põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud kohustised ei ole kättesaadav,
seda kirjet ei esitata.

C0010–C0020/
R0870

Põhiomavahenditesse
kuuluvad allutatud kohustised

Põhiomavahenditesse liigitatud allutatud kohustised.

C0010–C0020/
R0880

Muud, mujal kajastamata
kohustised

Selliste muude kohustiste kogusumma, mida ei ole juba muudes
bilansikirjetes kajastatud.

C0010–C0020/
R0900

Kohustised kokku

See on kõigi kohustiste kogusumma.

C0010/R1000

Summa, mille võrra varad
ületavad kohustisi

See on kogusumma, mille võrra grupi varad ületavad kohustisi
Solventsus II hindamismeetodi kohaselt. Varade väärtus miinus
kohustised.

C0020/R1000

Summa, mille võrra varad
ületavad kohustisi

See on kohustusliku aastaaruande väärtuse veerus esitatud kogu
summa, mille võrra varad ületavad kohustisi.

Veeru „Kohustusliku aastaaruande väärtused” (C0020) puhul, kui
jaotus põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud kohustised /
põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud kohustised ei ole kätte
saadav, seda kirjet ei esitata.

(kohustusliku aastaaruande
väärtus)

S.02.02 – Varad ja kohustised valuutade kaupa
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.
See vorm tuleb täita vastavalt bilanssi käsitlevale vormile (S.02.01). Hindamis
põhimõtted on sätestatud direktiivis 2009/138/EÜ, delegeeritud määruses (EL)
2015/35 ning Solventsus II tehnilistes standardites ja suunistes.
Seda vormi ei tule esitada, kui üle 90 % varadest ja ka kohustistest on ühes
valuutas.
Sõltumata varade ja kohustiste summast tuleb vormi esitamise korral alati esitada
teave aruandlusvaluuta kohta. Valuutade kaupa esitatud teave peab kajastama
vähemalt 90 % varade kogusummast ja kohustiste kogusummast. Ülejäänud
10 % liidetakse kokku. Kui 90 % nõude täitmiseks tuleb konkreetne valuuta
esitada kas varade või kohustiste puhul, siis tuleb see valuuta esitada nii varade
kui ka kohustiste puhul.

KIRJE

C0010/R0010

Valuutad

JUHISED

Märkige iga esitatava valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus.
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JUHISED

Kõigi valuutade koguväärtus –
investeeringud (v.a investeeri
misriskiga elukindlustuslepin
gute jaoks hoitavad varad)

Investeeringute koguväärtus (v.a investeerimisriskiga elukindlustusle
pingute jaoks hoitavad varad) kõigi valuutade puhul kokku.

C0030/R0020

Aruandlusvaluuta väärtus –
investeeringud (v.a investeeri
misriskiga elukindlustuslepin
gute jaoks hoitavad varad)

Investeeringute väärtus (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepin
gute jaoks hoitavad varad) aruandlusvaluuta puhul.

C0040/R0020

Muude ülejäänud valuutade
väärtus – investeeringud (v.a
investeerimisriskiga elukind
lustuslepingute jaoks hoitavad
varad)

Investeeringute koguväärtus (v.a investeerimisriskiga elukindlustusle
pingute jaoks hoitavad varad) ülejäänud valuutade puhul, mida ei
esitata valuutade kaupa.

C0050/R0020

Oluliste valuutade väärtus –
investeeringud (v.a investeeri
misriskiga elukindlustuslepin
gute jaoks hoitavad varad)

Investeeringute väärtus (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepin
gute jaoks hoitavad varad) iga eraldi esitatava valuuta puhul.

C0020/R0030

Kõigi valuutade koguväärtus –
muud varad: materiaalne
põhivara omakasutuseks, raha
ja raha ekvivalendid, kindlus
tuslepingutega seotud laenud,
eraisikutele antud laenud ja
hüpoteegid ning muud laenud
ja hüpoteegid (v.a investeeri
misriskiga
elukindlustuslepingud)

Esitage muude varade koguväärtus: materiaalne põhivara omakasu
tuseks, raha ja raha ekvivalendid, kindlustuslepingutega seotud
laenud, eraisikutele antud laenud ja hüpoteegid ning muud laenud
ja hüpoteegid (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud) kõigi
valuutade puhul.

C0030/R0030

Aruandlusvaluuta väärtus –
muud varad: materiaalne
põhivara omakasutuseks, raha
ja raha ekvivalendid, kindlus
tuslepingutega seotud laenud,
eraisikutele antud laenud ja
hüpoteegid ning muud laenud
ja hüpoteegid (v.a investeeri
misriskiga
elukindlustuslepingud)

Esitage muude varade väärtus: materiaalne põhivara omakasutuseks,
raha ja raha ekvivalendid, kindlustuslepingutega seotud laenud, erai
sikutele antud laenud ja hüpoteegid ning muud laenud ja hüpoteegid
(v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud) aruandlusvaluuta
puhul.

Käesoleva vormi rida „Investeeringud” (R0020) hõlmab grupi inves
teeringuid mittekontrollivatesse märkimisväärsetesse osalustesse.
Mittekontrollivate märkimisväärsete osalustega seotud varade neto
väärtus esitatakse selle riigi valuutale ette nähtud veerus, kus inves
teering on tehtud.

See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0020) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0020).
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Muude ülejäänud valuutade
väärtus – muud varad: mate
riaalne põhivara omakasutu
seks, raha ja raha ekviva
lendid, kindlustuslepingutega
seotud laenud, eraisikutele
antud laenud ja hüpoteegid
ning muud laenud ja hüpo
teegid (v.a investeerimisris
kiga elukindlustuslepingud)

Esitage muude varade koguväärtus: materiaalne põhivara omakasu
tuseks, raha ja raha ekvivalendid, kindlustuslepingutega seotud
laenud, eraisikutele antud laenud ja hüpoteegid ning muud laenud
ja hüpoteegid (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud) selliste
ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

C0050/R0030

Oluliste valuutade väärtus –
muud varad: materiaalne
põhivara omakasutuseks, raha
ja raha ekvivalendid, kindlus
tuslepingutega seotud laenud,
eraisikutele antud laenud ja
hüpoteegid ning muud laenud
ja hüpoteegid (v.a investeeri
misriskiga
elukindlustuslepingud)

Esitage muude varade väärtus: materiaalne põhivara omakasutuseks,
raha ja raha ekvivalendid, kindlustuslepingutega seotud laenud, erai
sikutele antud laenud ja hüpoteegid ning muud laenud ja hüpoteegid
(v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud) iga eraldi esitatava
valuuta puhul.

C0020/R0040

Kõigi valuutade koguväärtus –
investeerimisriskiga elukind
lustuslepingute jaoks hoitavad
varad

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavate varade
koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

C0030/R0040

Aruandlusvaluuta väärtus –
investeerimisriskiga elukind
lustuslepingute jaoks hoitavad
varad

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavate varade
väärtus aruandlusvaluuta puhul.

C0040/R0040

Muude ülejäänud valuutade
väärtus – investeerimisriskiga
elukindlustuslepingute jaoks
hoitavad varad

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavate varade
koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade
kaupa.

C0050/R0040

Oluliste valuutade väärtus –
investeerimisriskiga elukind
lustuslepingute jaoks hoitavad
varad

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavate varade
väärtus kõigi eraldi esitatavate valuutade puhul.

C0020/R0050

Kõigi valuutade koguväärtus –
edasikindlustuslepingutest
tulenevad sissenõutavad
summad

Edasikindlustuslepingutest tulenevate sissenõutavate summade kogu
väärtus kõigi valuutade puhul kokku.

See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0030) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0030).

See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0040) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0040).
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C0030/R0050

Aruandlusvaluuta väärtus –
edasikindlustuslepingutest
tulenevad sissenõutavad
summad

Edasikindlustuslepingutest tulenevate
väärtus aruandlusvaluuta puhul.

C0040/R0050

Muude ülejäänud valuutade
väärtus – edasikindlustusle
pingutest tulenevad sissenõu
tavad summad

Edasikindlustuslepingutest tulenevate sissenõutavate summade kogu
väärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

C0050/R0050

Oluliste valuutade väärtus –
edasikindlustuslepingutest
tulenevad sissenõutavad
summad

Edasikindlustuslepingutest tulenevate sissenõutavate
väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

C0020/R0060

Kõigi valuutade koguväärtus –
edasikindlustusvõtjatele tehtud
sissemaksed, kindlustusega
seotud nõuded ja nõuded
vahendajate vastu ning edasi
kindlustusega seotud nõuded

Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed, kindlustusega seotud
nõuete ja vahendajate vastu olevate nõuete ning edasikindlustusega
seotud nõuete koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

C0030/R0060

Aruandlusvaluuta väärtus –
edasikindlustusvõtjatele tehtud
sissemaksed, kindlustusega
seotud nõuded ja nõuded
vahendajate vastu ning edasi
kindlustusega seotud nõuded

Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed, kindlustusega seotud
nõuete ja vahendajate vastu olevate nõuete ning edasikindlustusega
seotud nõuete väärtus aruandlusvaluuta puhul.

C0040/R0060

Muude ülejäänud valuutade
väärtus – edasikindlustusvõt
jatele tehtud sissemaksed,
kindlustusega seotud nõuded
ja nõuded vahendajate vastu
ning edasikindlustusega seotud
nõuded

Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed, kindlustusega seotud
nõuete ja vahendajate vastu olevate nõuete ning edasikindlustusega
seotud nõuete väärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata
valuutade kaupa.

C0050/R0060

Oluliste valuutade väärtus –
edasikindlustusvõtjatele tehtud
sissemaksed, kindlustusega
seotud nõuded ja nõuded
vahendajate vastu ning edasi
kindlustusega seotud nõuded

Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed, kindlustusega seotud
nõuete ja vahendajate vastu olevate nõuete ning edasikindlustusega
seotud nõuete väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

C0020/R0070

Kõigi valuutade koguväärtus –
mis tahes muud varad

Mis tahes muude varade koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

C0030/R0070

Solventsus II aruandlusvaluuta
väärtus – mis tahes muud
varad

Mis tahes muude varade väärtus aruandlusvaluuta puhul.

C0040/R0070

Muude ülejäänud valuutade
väärtus – mis tahes muud
varad

Mis tahes muude varade koguväärtus ülejäänud valuutade puhul,
mida ei esitata valuutade kaupa.

C0050/R0070

Oluliste valuutade väärtus –
mis tahes muud varad

Mis tahes muude varade väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

C0020/R0100

Kõigi valuutade koguväärtus –
varad kokku

Varade koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

sissenõutavate

summade

See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0050) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0050).
summade

See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0060) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0060).

See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0070) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0070).
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C0030/R0100

Aruandlusvaluuta väärtus –
varad kokku

Varade koguväärtus aruandlusvaluuta puhul.

C0040/R0100

Muude ülejäänud valuutade
väärtus – varad kokku

Varade koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuu
tade kaupa.
See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0100) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0100).

C0050/R0100

Oluliste valuutade väärtus –
varad kokku

Varade koguväärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

C0020/R0110

Kõigi valuutade koguväärtus –
tehnilised eraldised (v.a
investeerimisriskiga
elukindlustuslepingud)

Tehniliste eraldiste (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)
koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

C0030/R0110

Aruandlusvaluuta väärtus –
tehnilised eraldised (v.a
investeerimisriskiga
elukindlustuslepingud)

Tehniliste eraldiste (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)
väärtus aruandlusvaluuta puhul.

C0040/R0110

Muude ülejäänud valuutade
väärtus – tehnilised eraldised
(v.a investeerimisriskiga
elukindlustuslepingud)

Tehniliste eraldiste (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)
koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade
kaupa.

C0050/R0110

Oluliste valuutade väärtus –
tehnilised eraldised (v.a
investeerimisriskiga
elukindlustuslepingud)

Tehniliste eraldiste (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingud)
väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

C0020/R0120

Kõigi valuutade koguväärtus –
tehnilised eraldised – inves
teerimisriskiga
elukindlustuslepingud

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutega seotud tehniliste eral
diste koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

C0030/R0120

Aruandlusvaluuta väärtus –
tehnilised eraldised – inves
teerimisriskiga
elukindlustuslepingud

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutega seotud tehniliste eral
diste väärtus aruandlusvaluuta puhul.

C0040/R0120

Muude ülejäänud valuutade
väärtus – tehnilised eraldised
– investeerimisriskiga
elukindlustuslepingud

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutega seotud tehniliste eral
diste väärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade
kaupa.

See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0110) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0110).

See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0120) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0120).
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C0050/R0120

Oluliste valuutade väärtus –
tehnilised eraldised – inves
teerimisriskiga
elukindlustuslepingud

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutega seotud tehniliste eral
diste väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

C0020/R0130

Kõigi valuutade koguväärtus –
edasikindlustajatelt saadud
sissemaksed ning kindlustus
lepingutega seotud võlgne
vused, võlgnevused kindlus
tusvahendajate ees ning edasi
kindlustuslepingutega seotud
võlgnevused

►M1 Edasikindlustajatelt saadud sissemaksete, kindlustuslepingu
tega seotud võlgnevuste, kindlustusvahendajate ees olevate võlgne
vuste ja edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevuste koguväärtus
kõigi valuutade puhul kokku. ◄

C0030/R0130

Aruandlusvaluuta väärtus –
edasikindlustajatelt saadud
sissemaksed ning kindlustus
lepingutega seotud võlgne
vused, võlgnevused kindlus
tusvahendajate ees ning edasi
kindlustusega seotud
võlgnevused

►M1 Edasikindlustajatelt saadud sissemaksete, kindlustuslepingu
tega seotud võlgnevuste, kindlustusvahendajate ees olevate võlgne
vuste ja edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevuste väärtus
aruandlusvaluuta puhul. ◄

C0040/R0130

Muude ülejäänud valuutade
väärtus – edasikindlustajatelt
saadud sissemaksed ning
kindlustuslepingutega seotud
võlgnevused, võlgnevused
kindlustusvahendajate ees ning
edasikindlustusega seotud
võlgnevused

►M1 Edasikindlustajatelt saadud sissemaksete, kindlustuslepingu
tega seotud võlgnevuste, kindlustusvahendajate ees olevate võlgne
vuste ja edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevuste väärtus
ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata valuutade kaupa.

C0050/R0130

Oluliste valuutade väärtus –
edasikindlustajatelt saadud
sissemaksed ning kindlustus
lepingutega seotud võlgne
vused, võlgnevused kindlus
tusvahendajate ees ning edasi
kindlustusega seotud
võlgnevused

►M1 Edasikindlustajatelt saadud sissemaksete, kindlustuslepingu
tega seotud võlgnevuste, kindlustusvahendajate ees olevate võlgne
vuste ja edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevuste väärtus iga
eraldi esitatava valuuta puhul. ◄

C0020/R0140

Kõigi valuutade koguväärtus –
tuletisinstrumendid

Tuletisinstrumentide koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

C0030/R0140

Aruandlusvaluuta väärtus –
tuletisinstrumendid

Tuletisinstrumentide väärtus aruandlusvaluuta puhul.

C0040/R0140

Muude ülejäänud valuutade
väärtus – tuletisinstrumendid

Tuletisinstrumentide koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei
esitata valuutade kaupa.

See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0130) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0130). ◄

See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0140) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0140).
C0050/R0140

Oluliste valuutade väärtus –
tuletisinstrumendid

Tuletisinstrumentide väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

C0020/R0150

Kõigi valuutade koguväärtus –
finantskohustised

Finantskohustiste koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

C0030/R0150

Aruandlusvaluuta väärtus –
finantskohustised

Finantskohustiste väärtus aruandlusvaluuta puhul.

C0040/R0150

Muude ülejäänud valuutade
väärtus – finantskohustised

Finantskohustiste koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei
esitata valuutade kaupa.
See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0150) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0150).

C0050/R0150

Oluliste valuutade väärtus –
finantskohustised

Finantskohustiste väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.
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C0020/R0160

Kõigi valuutade koguväärtus –
tingimuslikud kohustised

Tingimuslike kohustiste koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

C0030/R0160

Aruandlusvaluuta väärtus –
tingimuslikud kohustised

Tingimuslike kohustiste väärtus aruandlusvaluuta puhul.

C0040/R0160

Muude ülejäänud valuutade
väärtus – tingimuslikud
kohustised

Tingimuslike kohustiste koguväärtus ülejäänud valuutade puhul,
mida ei esitata valuutade kaupa.

C0050/R0160

Oluliste valuutade väärtus –
tingimuslikud kohustised

Tingimuslike kohustiste väärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

C0020/R0170

Kõigi valuutade koguväärtus –
mis tahes muud kohustised

Mis tahes muude kohustiste koguväärtus kõigi valuutade puhul
kokku.

C0030/R0170

Aruandlusvaluuta väärtus –
mis tahes muud kohustised

Mis tahes muude kohustiste väärtus aruandlusvaluuta puhul.

C0040/R0170

Muude ülejäänud valuutade
väärtus – mis tahes muud
kohustised

Mis tahes muude kohustiste koguväärtus ülejäänud valuutade puhul,
mida ei esitata valuutade kaupa.

C0050/R0170

Oluliste valuutade väärtus –
mis tahes muud kohustised

Mis tahes muude kohustiste väärtus iga eraldi esitatava valuuta
puhul.

C0020/R0200

Kõigi valuutade koguväärtus –
kohustised kokku

Kohustiste koguväärtus kõigi valuutade puhul kokku.

C0030/R0200

Aruandlusvaluuta väärtus –
kohustised kokku

Kohustiste koguväärtus aruandlusvaluuta puhul.

C0040/R0200

Muude ülejäänud valuutade
väärtus – kohustised kokku

Kohustiste koguväärtus ülejäänud valuutade puhul, mida ei esitata
valuutade kaupa.

See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0160) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0160).

See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0170) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0170).

See tähendab, et see lahter ei hõlma aruandlusvaluutas esitatud
summasid (C0030/R0200) ega summasid valuutade kaupa esitatud
valuutades (C0050/R0200).
C0050/R0200

Oluliste valuutade väärtus –
kohustised kokku

Kohustiste koguväärtus iga eraldi esitatava valuuta puhul.

S.03.01 – Bilansivälised kirjed – üldine
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.
Käesolevas vormis antakse teavet bilansiväliste kirjete ning Solventsus II kohase
bilansi tingimuslike kohustiste maksimaalse ja Solventsus II kohase väärtuse
kohta. Solventsus II kohase väärtuse puhul on kirjed kindlaks määratud kajasta
misest lähtudes. Hindamispõhimõtted on sätestatud direktiivis 2009/138/EÜ,
delegeeritud määruses (EL) 2015/35 ning Solventsus II tehnilistes standardites
ja suunistes.
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Garantiidega nõutakse emitendilt kindlaksmääratud maksete sooritamist, et hüvi
tada lepingu valdajale tekkinud kahju, kui teatav võlgnik ei tee makset võlains
trumendi algsete või muudetud tingimuste kohaseks tähtajaks. Kõnealustel garan
tiidel võib olla erinev juriidiline vorm, nt võivad need olla finantsgarantiid,
akreditiivid, krediidiriski kaitse lepingud. Need kirjed ei hõlma kindlustuslepin
gutest tulenevaid garantiisid, mis kajastatakse tehniliste eraldistena.
Tingimuslik kohustis on määratletud järgmiselt:
a. võimalik möödunud sündmusest tekkinud kohustus, mille olemasolu kinnitab
vaid ühe või mitme ebakindla tulevikusündmuse toimumine või mittetoimu
mine, mis ei ole täielikult majandusüksuse kontrolli all või
c. olemasolev möödunud sündmusest tekkinud kohustus, isegi kui:
i. ei ole tõenäoline, et selle kohustuse täitmise tulemusena majanduslikult
kasulikud vahendid vähenevad, või
ii. kohustuse summat ei saa piisava usaldusväärsusega mõõta.
Tagatis on rahalise väärtusega vara või siduv kohustus, mis kaitseb laenuandjat
laenuvõtja makseviivituste korral.
Selles vormis loetletud garantiisid ei esitata vormides S.03.02 ja S.03.03. Seega
tuleb selles vormis esitada ainult teatavad garantiid.
Käesolev vorm täidetakse kõikide grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste kohta,
sealhulgas muud finantssektori ettevõtjad ja ettevõtjad, milles grupil on mitte
kontrolliv märkimisväärne osalus, kui kasutatakse 1. meetodit (raamatupidamise
konsolideerimisel põhinev meetod) või 2. meetodit (mahaarvamise ja agregeeri
mise meetod) või nende kombinatsiooni.
Ettevõtjate puhul, milles grupil on mittekontrolliv märkimisväärne osalus, kajas
tatakse antud ja saadud garantiisid proportsionaalselt, kui kasutatakse 1. meetodit.
Kui kasutatakse 2. meetodit, esitatakse garantiid kogusummas.

KIRJE

C0010/R0010

Maksimaalne väärtus – grupi
antud garantiid, sealhulgas
akreditiivid

JUHISED

Garantiidega seotud kõigi võimalike väljaminevate rahavoogude
summa, kui seoses garantiidega, mille grupp andis teistele isikutele,
leiaksid aset kõik garantiide jõustumise käivitavad sündmused. See
hõlmab akreditiividega seotud rahavoogusid.
Juhul kui garantii on esitatud ka tingimusliku kohustisena real
R0310, tuleb sellel real arvesse võtta ka maksimaalset summat.
Käesolevas vormis ei esitata grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste
vahelisi garantiisid.

▼M2
C0020/R0010

Garantii/tagatise/tingimuslike
kohustiste väärtus – Grupi
antud garantiid, sealhulgas
akreditiivid

Grupi antud garantiide (sealhulgas akreditiivid) Solventsus II kohane
väärtus

C0010/R0030

Maksimaalne väärtus – grupi
saadud garantiid, sealhulgas
akreditiivid

Garantiidega seotud kõigi võimalike sissetulevate rahavoogude
summa, kui seoses garantiidega (sealhulgas akreditiivid, kasutamata
lubatud krediidiliinid), mille grupp sai teiselt isikult tasumisele
kuuluvate kohustuste tagamiseks, leiaksid aset kõik garantii jõustu
mise käivitavad sündmused.

▼B

Käesolevas vormis ei esitata grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste
vahelisi garantiisid.
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▼M2
C0020/R0030

Garantii/tagatise/tingimuslike
kohustiste väärtus – Grupi
saadud garantiid, sealhulgas
akreditiivid

Grupi saadud garantiide (sealhulgas akreditiivid) Solventsus II
kohane väärtus

C0020/R0100

Garantii / tagatise / tingimus
like kohustiste väärtus – antud
laenude või ostetud võlakir
jade tagatis

Antud laenude või ostetud võlakirjade tagatiste Solventsus II kohane
väärtus.

Garantii / tagatise / tingimus
like kohustiste väärtus – tule
tisinstrumentide jaoks hoitud
tagatis

Tuletisinstrumentide jaoks hoitud tagatiste Solventsus II kohane
väärtus.

Garantii / tagatise / tingimus
like kohustiste väärtus – üle
antud tehniliste eraldiste jaoks
edasikindlustaja panditud
varad

Üle antud tehniliste eraldiste jaoks edasikindlustaja panditud varade
Solventsus II kohane väärtus.

Garantii / tagatise / tingimus
like kohustiste väärtus – Muu
hoitud tagatis

Muude hoitud tagatiste Solventsus II kohane väärtus.

Garantii / tagatise / tingimus
like kohustiste väärtus –
hoitud tagatis kokku

Hoitud tagatiste Solventsus II kohane koguväärtus.

Nende varade väärtus, mille
jaoks tagatist hoitakse – antud
laenude või ostetud võlakir
jade tagatis

Nende varade Solventsus II kohane väärtus, mille jaoks seoses antud
laenude või ostetud võlakirjadega tagatist hoitakse.

Nende varade väärtus, mille
jaoks tagatist hoitakse – tule
tisinstrumentide jaoks hoitud
tagatis

Nende varade Solventsus II kohane väärtus, mille jaoks seoses tule
tisinstrumentidega tagatist hoitakse.

Nende varade väärtus, mille
jaoks tagatist hoitakse – üle
antud tehniliste eraldiste jaoks
edasikindlustaja panditud
varad

Nende varade Solventsus II kohane väärtus, mille jaoks hoitakse
tagatist seoses varadega, mille edasikindlustaja on üle antud tehniliste
eraldiste jaoks pantinud.

Nende varade väärtus, mille
jaoks tagatist hoitakse – muu
hoitud tagatis

Nende varade Solventsus II kohane väärtus, mille jaoks hoitakse
muud tagatist.

▼B

C0020/R0110

C0020/R0120

C0020/R0130

C0020/R0200

C0030/R0100

C0030/R0110

C0030/R0120

C0030/R0130

Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II
kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II
kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II
kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II
kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II
kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II
kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II
kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II
kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II
kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.
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C0030/R0200

C0020/R0210

C0020/R0220

C0020/R0230

C0020/R0240

C0020/R0300

C0040/R0210

C0040/R0220

C0040/R0230

JUHISED

Nende varade väärtus, mille
jaoks tagatist hoitakse –
hoitud tagatised kokku

Nende varade Solventsus II kohane koguväärtus, mille jaoks hoitakse
tagatisi.

Garantii / tagatise / tingimus
like kohustiste väärtus –
saadud laenudele või emitee
ritud võlakirjadele antud taga
tis

Saadud laenudele või emiteeritud võlakirjadele antud tagatiste
Solventsus II kohane väärtus.

Garantii / tagatise / tingimus
like kohustiste väärtus – tule
tisinstrumentidele antud taga
tis

Tuletisinstrumentidele antud tagatiste Solventsus II kohane väärtus.

Garantii / tagatise / tingimus
like kohustiste väärtus –
edasikindlustajale tehniliste
eraldiste jaoks panditud varad
(aktsepteeritud
edasikindlustus)

Edasikindlustajale tehniliste eraldiste jaoks panditud varade
Solventsus II kohane väärtus (aktsepteeritud edasikindlustus).

Garantii / tagatise / tingimus
like kohustiste väärtus – muu
antud tagatis

Muude tagatiste jaoks antud tagatiste Solventsus II kohane väärtus.

Garantii / tagatise / tingimus
like kohustiste väärtus – antud
tagatised kokku

Antud tagatiste Solventsus II kohane koguväärtus.

Nende kohustiste väärtus,
millele tagatis antakse –
saadud laenudele või emitee
ritud võlakirjadele antud taga
tis

Nende kohustiste Solventsus II kohane väärtus, mille puhul antakse
tagatis saadud laenudele või emiteeritud võlakirjadele.

Nende kohustiste väärtus,
millele tagatis antakse – tule
tisinstrumentidele antud taga
tis

Nende kohustiste Solventsus II kohane väärtus, mille puhul antakse
tagatis tuletisinstrumentidele.

Nende kohustiste väärtus,
millele tagatis antakse –
edasikindlustajale tehniliste
eraldiste jaoks panditud varad
(aktsepteeritud
edasikindlustus)

Nende kohustiste Solventsus II kohane väärtus, mille puhul pandi
takse edasikindlustajale varad tehniliste eraldiste jaoks (aktsepteeritud
edasikindlustus).

Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II
kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II
kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II
kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II
kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II
kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II
kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II
kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II
kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II
kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.
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C0040/R0240

C0040/R0300

C0010/R0310

JUHISED

Nende kohustiste väärtus,
millele tagatis antakse – muu
antud tagatis

Nende kohustiste Solventsus II kohane väärtus, mille jaoks pandi
takse muu tagatis.

Nende kohustiste väärtus,
mille jaoks tagatis panditakse
– panditud tagatis kokku

Nende kohustiste Solventsus II kohane koguväärtus, millele antakse
tagatis.

Maksimaalne väärtus – tingi
muslikud kohustised, mida
Solventsus II kohane bilanss
ei hõlma

Selliste tingimuslike kohustiste maksimaalne võimalik väärtus, mida
ei hõlma Solventsus II kohane bilanss (vormis S.02.01 lahter C0010/
R0740), sõltumata nende tekkimise tõenäosusest (st tingimusliku
kohustise arveldamiseks kogu selle kehtivusaja jooksul vajalikud
tulevased väljaminevad rahavood, diskonteerituna asjaomase riski
vaba intressikõvera alusel).

Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II
kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II
kohased kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

Käesolevas vormis ei esitata grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste
vahelisi tingimuslikke kohustusi.
See käib tingimuslike kohustiste kohta, mis ei ole olulised.
See summa sisaldab real R0010 esitatud garantiisid, kui neid käsita
takse tingimuslike kohustistena.

C0010/R0330

Maksimaalne väärtus –
Solventsus II kohases bilansis
esitatud tingimuslikud
kohustised

Solventsus II kohases bilansis delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35
artikli 11 kohaselt esitatud tingimuslike kohustiste maksimaalne
võimalik väärtus, sõltumata nende tekkimise tõenäosusest (st tingi
musliku kohustise arveldamiseks kogu selle kehtivusaja jooksul vaja
likud tulevased rahavood, diskonteerituna asjaomase riskivaba intres
sikõvera alusel).

C0010/R0400

Maksimaalne väärtus – tingi
muslikud kohustised kokku

Tingimuslike kohustiste maksimaalne võimalik koguväärtus, sõltu
mata nende tekkimise tõenäosusest (st tingimusliku kohustise arvel
damiseks kogu selle kehtivusaja jooksul vajalikud tulevased raha
vood, diskonteerituna asjaomase riskivaba intressikõvera alusel).

C0020/R0310

Garantii / tagatise / tingimus
like kohustiste väärtus –
tingimuslikud kohustised,
mida Solventsus II kohane
bilanss ei hõlma

Selliste tingimuslike kohustiste Solventsus II kohane väärtus, mida
Solventsus II kohane bilanss ei hõlma.

C0020/R0330

Garantii / tagatise / tingimus
like kohustiste väärtus –
Solventsus II kohases bilansis
esitatud tingimuslikud
kohustised

Solventsus II kohases bilansis esitatud tingimuslike kohustiste
Solventsus II kohane väärtus. See esitatakse üksnes seoses nende
tingimuslike kohustistega, mille kohta täideti vormis S.03.01 lahter
C0010/R0330.
Kui see on väiksem kui vormi S.02.01 lahtris C0010/R0740 esitatud
väärtus, tuleb põhjendus esitada jutustava teksti vormis aruandes.

S.03.02 – Bilansivälised kirjed – grupi saadud piiramata garantiide loetelu
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.
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Solventsus II kohase väärtuse puhul on kirjed kindlaks määratud kajastamisest
lähtudes. Hindamispõhimõtted on sätestatud direktiivis 2009/138/EÜ, delegee
ritud määruses (EL) 2015/35 ning Solventsus II tehnilistes standardites ja
suunistes.
Piiramata garantiid osutavad piiramata summaga garantiidele, sõltumata sellest,
kas tähtaeg on piiratud või mitte.
Selles vormis loetletud garantiisid ei esitata vormis S.03.01.

KIRJE

JUHISED

C0010

Garantii tunnuskood

Saadud garantii tunnuskood See grupi määratud number peab olema
kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt. Seda ei saa kasutada
muude garantiide puhul.

C0020

Garantiiandja nimi

Märkige garantiiandja nimi.

C0030

Garantiiandja tunnuskood

Märkige garantiiandja ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on
kättesaadav.
Kui see ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

C0040

Garantiiandja tunnuskoodi liik

Märkige kirjes „Garantiiandja tunnuskood” esitatud kood. Valige üks
järgmisest loetelust:
1 – LEI
9 – puudub

C0060

Garantii jõustumise käivitavad
sündmused

Märkige garantii jõustumise käivitav sündmus. Valige üks järgmisest
loetelust:
1 – pankrotiavaldus, ISDA krediidisündmus
2 – reitingu alandamine reitinguagentuuri poolt
3 – solventsuskapitalinõude langemine alla piirmäära, jäädes 100 %st suuremaks
4 – miinimumkapitalinõude langemine alla piirmäära, jäädes 100 %st suuremaks
5 – solventsuskapitalinõude rikkumine
6 – miinimumkapitalinõude rikkumine
7 – lepingulise kohustuse täitmata jätmine
8 – pettus
9 – lepingulise kohustuse rikkumine seoses varade võõrandamisega
10 – lepingulise kohustuse rikkumine seoses varade omandamisega
0 – muu

C0070

Garantii jõustumise käivitavad
spetsiifilised sündmused

Käivitava sündmuse kirjeldus juhul, kui kirjes C0060 „Garantiid
käivitavad sündmused” märgiti „0 – muu”.

C0080

Garantii jõustumise kuupäev

Märkige lepingu jõustumise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp)
vormingus.
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C0090

Lisaomavahendid

JUHISED

Märkige, kui garantii on liigitatud lisaomavahendite alla ja on
esitatud vormi S.23.01 järgmistes lahtrites:
— direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja
garantiid (C0010/R0340)
— muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akre
ditiivid ja garantiid (C0010/R0350)
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – lisaomavahend
2 – ei ole lisaomavahend

S.03.03 – Bilansivälised kirjed – grupi antud piiramata garantiide loetelu
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.
Solventsus II kohase väärtuse puhul on kirjed kindlaks määratud kajastamisest
lähtudes. Hindamispõhimõtted on sätestatud direktiivis 2009/138/EÜ, delegee
ritud määruses (EL) 2015/35 ning Solventsus II tehnilistes standardites ja
suunistes.
Piiramata garantiid osutavad piiramata summaga garantiidele, sõltumata sellest,
kas tähtaeg on piiratud või mitte.
Selles vormis loetletud garantiisid ei esitata vormis S.03.01. Käesolev vorm
täidetakse kõikide grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste kohta, sealhulgas
muud finantssektori ettevõtjad ja ettevõtjad, milles grupil on mittekontrolliv
märkimisväärne osalus, kui kasutatakse 1. meetodit (raamatupidamise konsolidee
rimisel põhinev meetod) või 2. meetodit (mahaarvamise ja agregeerimise meetod)
või nende kombinatsiooni.
Grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste vahelisi garantiisid ei esitata mitte käes
olevas vormis, vaid asjaomases vormis „Grupisisesed tehingud” (S.36)

KIRJE

JUHISED

C0010

Garantii tunnuskood

Antud garantii tunnuskood. See grupi määratud number peab olema
kordumatu ja seda tuleb kasutada järjepidevalt. Seda ei saa kasutada
muude garantiide puhul.

C0020

Garantiisaaja nimi

Märkige garantiisaaja nimi.

C0030

Garantiisaaja tunnuskood

Märkige garantiisaaja ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on
kättesaadav.
Kui see ei ole kättesaadav, seda kirjet ei esitata.

C0040

Garantiisaaja tunnuskoodi liik

Märkige kirjes „Garantiiandja tunnuskood” esitatud kood. Valige üks
järgmisest loetelust:
1 – LEI
9 – puudub
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C0060

Garantii jõustumise käivitavad
sündmused

JUHISED

Käivitavate sündmuste loetelu. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – pankrotiavaldus, ISDA krediidisündmus
2 – reitingu alandamine reitinguagentuuri poolt
3 – solventsuskapitalinõude langemine alla piirmäära, jäädes 100 %st suuremaks
4 – miinimumkapitalinõude langemine alla piirmäära, jäädes 100 %st suuremaks
5 – solventsuskapitalinõude rikkumine
6 – miinimumkapitalinõude rikkumine
7 – lepingulise kohustuse täitmata jätmine
8 – pettus
9 – lepingulise kohustuse rikkumine seoses varade võõrandamisega
10 – lepingulise kohustuse rikkumine seoses varade omandamisega
0 – muu

C0070

Hinnang garantii maksimaal
sele väärtusele

Kõigi võimalike rahavoogude summa, kui seoses garantiidega, mille
grupp andis teisele isikule, leiaksid aset kõik garantii jõustumise
käivitavad sündmused.

C0080

Garantii jõustumise käivitavad
spetsiifilised sündmused

Käivitava sündmuse kirjeldus juhul, kui kirjes C0060 „Garantiid
käivitavad sündmused” märgiti „0 – muu”.

C0090

Garantii jõustumise kuupäev

Märkige garantii kehtivuse alguskuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp)
vormingus.

S.05.01 – Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe kvartaalset ja iga-aastast esitamist gruppide
kohta.
Käesolev vorm esitatakse konsolideeritud raamatupidamise seisukohast, st vastavalt
riigisisesele üldtunnustatud arvestustavale või IFRSile, kui seda tunnustatakse riigi
sisese üldtunnustatud arvestustavana, kuid kasutades Solventsus II kohaseid
äriliine. Grupid lähtuvad avaldatud finantsaruannetes kasutatud kajastamis- ja
hindamispõhimõtetest; uut kajastamist või hindamist ei ole vaja ►M2 , välja
arvatud investeerimis- ja kindlustuslepingute eristamise korral, kui see on finantsa
ruannetes kohaldatav. Käesolev vorm hõlmab kogu kindlustustegevust olenemata
investeerimis- ja kindlustuslepingute võimalikust erinevast liigitamisest finantsa
ruannetes. ◄
Vormis käsitletakse ajavahemikku majandusaasta algusest kuni aruandekuupäe
vani.
See vorm hõlmab üksnes konsolideeritud
kindlustus- ja edasikindlustustegevust.

finantsaruannetes kajastatavat

Kvartaliaruannetes esitatakse halduskulud, investeeringute haldamise kulud,
soetuskulud ja üldkulud agregeeritult.
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Kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused

C0010 –
C0120/R0110

Kindlustusmaksed –
bruto –
otsekindlustustegevus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: bruto
kindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses otsekindlustuste
gevusest tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad ►M2 aruande
perioodi ◄ jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad
olla täielikult või osaliselt seotud hilisema ►M2 aruandeperioodiga ◄.

C0010 –
C0120/R0120

Kindlustusmaksed –
bruto – aktsepteeritud
proportsionaalne
edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed:
brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses aktseptee
ritud proportsionaalsest edasikindlustustegevusest tulenevate kindlustusle
pingutega kuuluvad ►M2 aruandeperioodi ◄ jooksul tasumisele sõltu
mata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt
seotud hilisema ►M2 aruandeperioodiga ◄.

C0130 –
C0160/R0130

Kindlustusmaksed –
bruto – aktsepteeritud
mitteproportsionaalne
edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed:
brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses aktseptee
ritud mitteproportsionaalsest edasikindlustustegevusest tulenevate kindlus
tuslepingutega kuuluvad ►M2 aruandeperioodi ◄ jooksul tasumisele
sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt
seotud hilisema ►M2 aruandeperioodiga ◄.

C0010 –
C0160/R0140

Kindlustusmaksed –
Edasikindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed:
brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis on seoses kindlus
tuslepingutega antud ►M2 aruandeperioodi ◄ jooksul üle edasikindlus
tajatele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või
osaliselt seotud hilisema ►M2 aruandeperioodiga ◄.

C0010 –
C0160/R0200

Kindlustusmaksed – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed:
netokindlustusmaksed võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud
edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustu
sandjatele üle antud summa.

C0010 –
C0120/R0210

Teenitud kindlustus
maksed – bruto –
otsekindlustustegevus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
maksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus
teenimata
kindlustusmaksete
brutoeraldistes,
mis
on
seotud
otsekindlustustegevusega.

C0010 –
C0120/R0220

Teenitud kindlustus
maksed – bruto –
aktsepteeritud proportsio
naalne edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
maksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus
teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud aktsepteeritud
proportsionaalse edasikindlustustegevusega.

C0130 –
C0160/R0230

Teenitud kindlustus
maksed – bruto –
aktsepteeritud mittepro
portsionaalne
edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
maksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus
teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud aktsepteeritud
mitteproportsionaalse edasikindlustustegevusega.

C0010 –
C0160/R0240

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
Teenitud kindlustus
maksed – edasikindlusta maksed: edasikindlustaja osa brutokindlustusmaksetes, millest on lahu
tatud muutus edasikindlustaja osas teenimata kindlustusmaksete eraldistes.
jate osa
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C0010 –
C0160/R0300

Teenitud kindlustus
maksed – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
maksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus
teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustus
tegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on
maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

C0010 –
C0120/R0310

Tekkinud nõuded – bruto
– otsekindlustustegevus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil
tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja ►M2 aruande
perioodi ◄ jooksul otsekindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingu
tega seotud nõuete eraldistes toimunud muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

C0010 –
C0120/R0320

Tekkinud nõuded – bruto
– aktsepteeritud proport
sionaalne edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil
tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja ►M2 aruande
perioodi ◄ jooksul kogu aktsepteeritud proportsionaalsest edasikindlustu
sest tulenevate kindlustuslepingutega seotud nõuete eraldistes toimunud
muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

C0130 –
C0160/R0330

Tekkinud nõuded – bruto
– aktsepteeritud mitte
proportsionaalne
edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil
tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja ►M2 aruande
perioodi ◄ jooksul kogu aktsepteeritud mitteproportsionaalsest edasikind
lustusest tulenevate kindlustuslepingutega seotud nõuete eraldistes
toimunud muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

C0010 –
C0160/R0340

Tekkinud nõuded –
edasikindlustaja osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud
nõuded: see on edasikindlustaja osa tasutud nõuete ja ►M2 aruande
perioodi ◄ jooksul nõuete eraldistes toimunud muutuse summas.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

C0010 –
C0160/R0400

Tekkinud nõuded – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil
tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja ►M2 aruande
perioodi ◄ jooksul nõuete eraldistes toimunud sellise muutuse summa,
mis on seotud otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustuste
gevuse summaga, millest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle
antud summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

C0010 –
C0120/R0410

Muude tehniliste eral
diste muutused – bruto –
otsekindlustustegevus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eral
diste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused kogu otse
kindlustustegevuse puhul.
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne
(muude tehniliste eraldiste vähenemine, mis viib kasumini), või negatiivse
summana, kui muutus on positiivne (muude tehniliste eraldiste suurene
mine, mis viib kahjumini). ◄
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C0010 –
C0120/R0420

Muude tehniliste eral
Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eral
diste muutused – bruto – diste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused kogu aktsep
aktsepteeritud proportsio teeritud proportsionaalse edasikindlustuse puhul.
naalne edasikindlustus
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne
(muude tehniliste eraldiste vähenemine, mis viib kasumini), või negatiivse
summana, kui muutus on positiivne (muude tehniliste eraldiste suurene
mine, mis viib kahjumini). ◄

C0130 –
C0160/R0430

Muude tehniliste eral
diste muutused – bruto –
aktsepteeritud mittepro
portsionaalne
edasikindlustus

C0010 –
C0160/R0440

Muude tehniliste eral
diste muutused – edasi
kindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eral
diste muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes kogu
aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul.
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne
(muude tehniliste eraldiste vähenemine, mis viib kasumini), või negatiivse
summana, kui muutus on positiivne (muude tehniliste eraldiste suurene
mine, mis viib kahjumini). ◄

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eral
diste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused seoses edasi
kindlustajatele üle antud summadega.
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne,
või negatiivse summana, kui muutus on positiivne. ◄

C0010 –
C0160/R0500

Muude tehniliste eral
diste muutused – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eral
diste muutused: muude tehniliste eraldiste muutuste netosumma on otse
kindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summa
miinus summa, mis on üle antud edasikindlustusandjatele.
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne
(muude tehniliste eraldiste vähenemine, mis viib kasumini), või negatiivse
summana, kui muutus on positiivne (muude tehniliste eraldiste suurene
mine, mis viib kahjumini). ◄

C0010 –
C0160/R0550

Tekkinud kulud

Tekkepõhisel alusel kõik grupi tehnilised kulud aruandeperioodi jooksul.

C0010 –
C0120/R0610

Halduskulud – bruto –
otsekindlustustegevus

Grupil ►M2 aruandeperioodi ◄ jooksul tekkinud halduskulud on (tekke
põhisel alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, seal
hulgas edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seon
duvad kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustus
lepingut käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks
kindlustusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase
saatmise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja
kindlustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlus
tustegevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tege
vustest, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.
Summa on seotud kogu otsekindlustustegevusega.

C0010 –
C0120/R0620

Grupil aruandeperioodi jooksul tekkinud halduskulud on (tekkepõhisel
Halduskulud – bruto –
aktsepteeritud proportsio alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, sealhulgas
naalne edasikindlustus
edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seonduvad
kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustuslepingut
käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks kindlus
tusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase saat
mise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja kind
lustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlustuste
gevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tegevus
test, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.
Summa on seotud kogu aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustusega.
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C0130 –
C0160/R0630

Halduskulud – bruto –
aktsepteeritud mittepro
portsionaalne
edasikindlustus

JUHISED

Grupil aruandeperioodi jooksul tekkinud halduskulud on (tekkepõhisel
alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, sealhulgas
edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seonduvad
kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustuslepingut
käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks kindlus
tusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase saat
mise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja kind
lustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlustuste
gevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tegevus
test, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.
Summa on seotud kogu aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega.

C0010 –
C0160/R0640

Halduskulud – edasi
kindlustajate osa

Grupil aruandeperioodi jooksul tekkinud halduskulud on (tekkepõhisel
alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, sealhulgas
edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seonduvad
kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustuslepingut
käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks kindlus
tusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase saat
mise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja kind
lustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlustuste
gevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tegevus
test, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.
Summa on esitatud edasikindlustaja osa kohta.
Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole
võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

C0010 –
C0160/R0700

Halduskulud – neto

Grupil aruandeperioodi jooksul tekkinud halduskulud on (tekkepõhisel
alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, sealhulgas
edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seonduvad
kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustuslepingut
käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks kindlus
tusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase saat
mise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja kind
lustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlustuste
gevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tegevus
test, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.
Halduskulude netosumma võrdub otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud
edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustu
sandjatele üle antud summa.

C0010 –
C0160/R0710

Investeeringute halda
mise kulud – bruto –
otsekindlustustegevus

Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustus
lepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude
hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, inves
teerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investee
rimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja
müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.
Summa on seotud kogu otsekindlustustegevusega.

C0010 –
C0120/R0720

Investeeringute halda
mise kulud – bruto –
aktsepteeritud proportsio
naalne edasikindlustus

Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustus
lepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude
hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, inves
teerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investee
rimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja
müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.
Summa on seotud kogu aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustusega.
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C0130 –
C0160/R0730

Investeeringute halda
mise kulud – bruto –
aktsepteeritud mittepro
portsionaalne
edasikindlustus

JUHISED

Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustus
lepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude
hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, inves
teerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investee
rimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja
müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.
Summa on seotud kogu aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega.

C0010 –
C0160/R0740

Investeeringute halda
mise kulud – edasikind
lustajate osa

Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustus
lepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude
hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, inves
teerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investee
rimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja
müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.
Summa on seotud edasikindlustajate osaga.
Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole
võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

C0010 –
C0160/R0800

Investeeringute halda
mise kulud – neto

Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustus
lepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude
hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, inves
teerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investee
rimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja
müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.
Summa on seotud investeeringute haldamise netokuludega.
Investeeringute haldamise netokulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja
aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud
edasikindlustusandjatele üle antud summa.

C0010 –
C0120/R0810

Kahjukäsitluskulud –
bruto –
otsekindlustustegevus

Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel,
sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise
ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega
(nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis
hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna tööta
jate palgad).
Summa on seotud kogu otsekindlustustegevusega.
See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0010 –
C0120/R0820

Kahjukäsitluskulud –
bruto – aktsepteeritud
proportsionaalne
edasikindlustus

Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel,
sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise
ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega
(nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis
hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna tööta
jate palgad).
Summa on seotud kogu aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustu
sega.
See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.
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C0130 –
C0160/R0830

Kahjukäsitluskulud –
bruto – aktsepteeritud
mitteproportsionaalne
edasikindlustus

JUHISED

Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel,
sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise
ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega
(nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis
hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna tööta
jate palgad).
Summa on seotud kogu aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlus
tusega.
See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0010 –
C0160/R0840

Kahjukäsitluskulud –
edasikindlustajate osa

Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel,
sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise
ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega
(nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis
hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna tööta
jate palgad).
Summa on seotud edasikindlustajate osaga.
See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.
Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole
võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

C0010 –
C0160/R0900

Kahjukäsitluskulud –
neto

Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel,
sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise
ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega
(nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis
hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna tööta
jate palgad).
Kahjukäsitluse netokulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktseptee
ritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlus
tusandjatele üle antud summa.
See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0010 –
C0120/R0910

Soetuskulud – bruto –
otsekindlustustegevus

Soetuskulud hõlmavad kulusid, sealhulgas uuendamiskulud, mida saab
kindlaks määrata üksiku kindlustuslepingu tasemel ja mis on tekkinud,
kuna grupp on sõlminud konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlus
tuslepingu komisjonitasud ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka
edasilükkunud soetuskulude muutused kuuluvad siia alla. Edasikindlustu
sandjate puhul kohaldatakse määratlust mutatis mutandis.
Summa on seotud kogu otsekindlustustegevusega.

C0010 –
C0120/R0920

Soetuskulud hõlmavad kulusid, sealhulgas uuendamiskulud, mida saab
Soetuskulud – bruto –
aktsepteeritud proportsio kindlaks määrata üksiku kindlustuslepingu tasemel ja mis on tekkinud,
naalne edasikindlustus
kuna grupp on sõlminud konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlus
tuslepingu komisjonitasud ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka
edasilükkunud soetuskulude muutused kuuluvad siia alla. Edasikindlustu
sandjate puhul kohaldatakse määratlust mutatis mutandis.
Summa on seotud kogu aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustusega.
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C0130 –
C0160/R0930

Soetuskulud – bruto –
aktsepteeritud mittepro
portsionaalne
edasikindlustus

JUHISED

Soetuskulud hõlmavad kulusid, sealhulgas uuendamiskulud, mida saab
kindlaks määrata üksiku kindlustuslepingu tasemel ja mis on tekkinud,
kuna grupp on sõlminud konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlus
tuslepingu komisjonitasud ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka
edasilükkunud soetuskulude muutused kuuluvad siia alla. Edasikindlustu
sandjate puhul kohaldatakse määratlust mutatis mutandis.
Summa on seotud aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega.

C0010 –
C0160/R0940

Soetuskulud– edasikind
lustajate osa

Soetuskulud hõlmavad kulusid, sealhulgas uuendamiskulud, mida saab
kindlaks määrata üksiku kindlustuslepingu tasemel ja mis on tekkinud,
kuna grupp on sõlminud konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlus
tuslepingu komisjonitasud ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka
edasilükkunud soetuskulude muutused kuuluvad siia alla. Edasikindlustu
sandjate puhul kohaldatakse määratlust mutatis mutandis.
Summa on seotud edasikindlustajate osaga.
Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole
võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

C0010 –
C0160/R1000

Soetuskulud– neto

►M1 Soetuskulud hõlmavad kulusid, sealhulgas uuendamiskulud, mida
saab kindlaks määrata üksiku kindlustuslepingu tasemel ja mis on
tekkinud, kuna kindlustus- või edasikindlustusandja on sõlminud
konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud
ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetusku
lude muutused kuuluvad siia alla. Edasikindlustusandjate puhul kohalda
takse määratlust mutatis mutandis.
Netosoetuskulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasi
kindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele
üle antud summa. ◄

C0010 –
C0120/R1010

Üldkulud – bruto –
otsekindlustustegevus

Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid
igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud
hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustuste
gevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotses
side parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja
kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi
ostmine, uue tarkavara arendamine).
Summa on seotud kogu otsekindlustustegevusega.

C0010 –
C0120/R1020

Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid
Üldkulud – bruto –
aktsepteeritud proportsio igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud
naalne edasikindlustus
hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustuste
gevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotses
side parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja
kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi
ostmine, uue tarkavara arendamine).
Summa on seotud kogu aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustusega.
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C0130 –
C0160/R1030

Üldkulud – bruto –
aktsepteeritud mittepro
portsionaalne
edasikindlustus

JUHISED

Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid
igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud
hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustuste
gevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotses
side parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja
kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi
ostmine, uue tarkavara arendamine).
Summa on seotud kogu aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustusega.

C0010 –
C0160/R1040

Üldkulud– edasikindlus
tajate osa

Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid
igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud
hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustuste
gevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotses
side parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja
kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi
ostmine, uue tarkavara arendamine).
Summa on seotud edasikindlustajate osaga.
Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole
võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

C0010 –
C0160/R1100

Üldkulud – neto

Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid
igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud
hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustuste
gevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotses
side parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja
kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi
ostmine, uue tarkavara arendamine).
Netoüldkulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasi
kindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele
üle antud summa.

C0200/R0110
– R1100

Kokku

Kõigi äriliinide kirjete kogusumma.

C0200/R1200

Muud kulud

Muud tehnilised kulud, mida eespool nimetatud kulud ei hõlma ning mis
ei ole jaotatud äriliinide vahel.
Ei hõlma selliseid mittetehnilisi kulusid nagu maksud, intressikulud,
võõrandamisest saadud kahjum jne.

C0200/R1300

Kulud kokku

Tehniliste kulude kogusumma.

Elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused

C0210 –
C0280/R1410

Kindlustusmaksed –
bruto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed:
brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses kogu tegevu
sest tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad ►M2 aruandeperioodi ◄
jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täie
likult või osaliselt seotud hilisema ►M2 aruandeperioodiga ◄.
See hõlmab nii otse- kui ka edasikindlustustegevust.
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C0210 –
C0280/R1420

Kindlustusmaksed –
Edasikindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed:
brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis on seoses kindlus
tuslepingutega antud ►M2 aruandeperioodi ◄ jooksul üle edasikindlus
tajatele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või
osaliselt seotud hilisema ►M2 aruandeperioodiga ◄.

C0210 –
C0280/R1500

Kindlustusmaksed – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed:
netokindlustusmaksed võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud
edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustu
sandjatele üle antud summa.

C0210 –
C0280/R1510

Teenitud kindlustus
maksed – bruto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
maksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus
teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustus
tegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

C0210 –
C0280/R1520

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
Teenitud kindlustus
maksed – edasikindlusta maksed: edasikindlustaja osa brutokindlustusmaksetes miinus muutus
jate osa
edasikindlustaja osas teenimata kindlustusmaksete eraldistes.

C0210 –
C0280/R1600

Teenitud kindlustus
maksed – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
maksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus
teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustus
tegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on
maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

C0210 –
C0280/R1610

Tekkinud nõuded – bruto

Direktiivi 91/674/EMÜ kohased tekkinud nõuded aruandeperioodil:
tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja ►M2 aruandeperioodi ◄ jooksul
otse- ja edasikindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega seotud
nõuete eraldistes toimunud muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

C0210 –
C0280/R1620

Tekkinud nõuded –
edasikindlustaja osa

Direktiivi 91/674/EMÜ kohased tekkinud nõuded aruandeperioodil: see on
edasikindlustaja osa tasutud nõuete ja ►M2 aruandeperioodi ◄ jooksul
nõuete eraldistes toimunud muutuse summas.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

C0210 –
C0280/R1700

Tekkinud nõuded – neto

Direktiivi 91/674/EMÜ kohased tekkinud nõuded aruandeperioodil:
tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja ►M2 aruandeperioodi ◄ jooksul
nõuete eraldistes toimunud sellise muutuse summa, mis on seotud otse
kindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga,
millest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

C0210 –
C0280/R1710

Muude tehniliste eral
diste muutused – bruto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eral
diste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused seoses kind
lustuslepingutega, mis tulenevad nii otse- kui ka edasikindlustustegevu
sest.
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne
(muude tehniliste eraldiste vähenemine, mis viib kasumini), või negatiivse
summana, kui muutus on positiivne (muude tehniliste eraldiste suurene
mine, mis viib kahjumini). ◄
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C0210 –
C0280/R1720

Muude tehniliste eral
diste muutused – edasi
kindlustajate osa

JUHISED

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eral
diste muutused: see on edasikindlustajate osa muude tehniliste eraldiste
muutustes.
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne,
või negatiivse summana, kui muutus on positiivne. ◄

C0210 –
C0280/R1800

Muude tehniliste eral
diste muutused – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eral
diste muutused: muude tehniliste eraldiste muutuste netosumma on otse
kindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summa
miinus summa, mis on üle antud edasikindlustusandjatele.
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne
(muude tehniliste eraldiste vähenemine, mis viib kasumini), või negatiivse
summana, kui muutus on positiivne (muude tehniliste eraldiste suurene
mine, mis viib kahjumini). ◄

C0210 –
C0280/R1900

Tekkinud kulud

Tekkepõhisel alusel kõik grupi tehnilised kulud aruandeperioodi jooksul.

C0210 –
C0280/R1910

Halduskulud – bruto

Grupil ►M2 aruandeperioodi ◄ jooksul tekkinud halduskulud on (tekke
põhisel alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, seal
hulgas edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seon
duvad kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustus
lepingut käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks
kindlustusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase
saatmise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja
kindlustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlus
tustegevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tege
vustest, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.
Summa on seotud kogu otse- ja edasikindlustustegevusega.

C0210 –
C0280/R1920

Halduskulud – edasi
kindlustajate osa

Grupil aruandeperioodi jooksul tekkinud halduskulud on (tekkepõhisel
alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, sealhulgas
edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seonduvad
kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustuslepingut
käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks kindlus
tusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase saat
mise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja kind
lustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlustuste
gevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tegevus
test, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.
Summa on esitatud edasikindlustaja osa kohta.
Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole
võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

C0210 –
C0280/R2000

Halduskulud – neto

Grupil aruandeperioodi jooksul tekkinud halduskulud on (tekkepõhisel
alusel) kulud, mis on seotud kindlustuslepingute haldusega, sealhulgas
edasikindlustuslepingute ja eriotstarbeliste varakogumitega seonduvad
kulud. Mõned halduskulud on otse seotud konkreetset kindlustuslepingut
käsitleva tegevusega (sealhulgas lepingu haldamise kulu), näiteks kindlus
tusmaksete arveldamise kulu, kindlustusvõtjatele teabe korrapärase saat
mise kulu ja lepingu muutmise kulu (sealhulgas konverteerimised ja kind
lustuskaitse taastamised). Muud halduskulud on otse seotud kindlustuste
gevusega, kuid tulenevad rohkem kui ühte lepingut hõlmavatest tegevus
test, nt kindlustuslepingute halduse eest vastutavate töötajate palgad.
Summa on seotud halduskulude netosummaga.
Halduskulude netosumma võrdub otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud
edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustu
sandjatele üle antud summa.
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C0210 –
C0280/R2010

Investeeringute halda
mise kulud – bruto

JUHISED

Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustus
lepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude
hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, inves
teerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investee
rimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja
müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.
Summa on seotud kogu otse- ja edasikindlustustegevusega.

C0210 –
C0280/R2020

Investeeringute halda
mise kulud – edasikind
lustajate osa

Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustus
lepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude
hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, inves
teerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investee
rimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja
müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.
Summa on seotud edasikindlustajate osaga.
Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole
võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

C0210 –
C0280/R2100

Investeeringute halda
mise kulud – neto

Investeeringute haldamise kulud ei ole tavaliselt jaotatud mitte kindlustus
lepingute, vaid nende portfellide alusel. Investeeringute haldamise kulude
hulka võiksid kuuluda investeerimisportfellide andmesäilituskulud, inves
teerimise eest vastutavate töötajate palgad, välisnõustajate tasud, investee
rimisega kaasnevad kauplemistegevusega (st portfelli väärtpaberite ost ja
müük) seotud kulud ja mõnel juhul tasud hoiuteenuste eest.
Summa on seotud investeeringute haldamise netokuludega.
Investeeringute haldamise netokulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja
aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud
edasikindlustusandjatele üle antud summa.

C0210 –
C0280/R2110

Kahjukäsitluskulud –
bruto

Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel,
sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise
ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega
(nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis
hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna tööta
jate palgad).
Summa on seotud kogu otse- ja edasikindlustustegevusega.
See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0210 –
C0280/R2120

Kahjukäsitluskulud –
edasikindlustajate osa

Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel,
sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise
ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega
(nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis
hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna tööta
jate palgad).
Summa on seotud edasikindlustajate osaga.
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See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.
Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole
võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

C0210 –
C0280/R2200

Kahjukäsitluskulud –
neto

Kahjukäsitluskulud on kulud, mis tekivad nõuete töötlemisel ja täitmisel,
sealhulgas kahjuhindaja ja õiguskulud ning nõuete väljamaksete töötlemise
ettevõtjasisesed kulud. Mõne neist kuludest saaks siduda üksiku nõudega
(nt kahjuhindaja ja õiguskulud), muud aga tulenevad tegevustest, mis
hõlmavad rohkem kui ühte nõuet (sealhulgas kahjukäsitlusosakonna tööta
jate palgad).
Kahjukäsitluse netokulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktseptee
ritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlus
tusandjatele üle antud summa.
See hõlmab kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0210 –
C0280/R2210

Soetuskulud – bruto

Soetuskulud hõlmavad kulusid, mille saab kindlaks teha üksiku kindlus
tuslepingu tasemel ja mis on tekkinud, kuna grupp on sõlminud
konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud
ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetusku
lude muutused kuuluvad siia alla. Edasikindlustusandjate puhul kohalda
takse määratlust mutatis mutandis.
Summa on seotud kogu otse- ja edasikindlustustegevusega.

C0210 –
C0280/R2220

Soetuskulud– edasikind
lustajate osa

Soetuskulud hõlmavad kulusid, mille saab kindlaks teha üksiku kindlus
tuslepingu tasemel ja mis on tekkinud, kuna grupp on sõlminud
konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud
ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetusku
lude muutused kuuluvad siia alla. Edasikindlustusandjate puhul kohalda
takse määratlust mutatis mutandis.
Summa on seotud edasikindlustajate osaga.
Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole
võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

C0210 –
C0280/R2300

Soetuskulud– neto

Soetuskulud hõlmavad kulusid, mille saab kindlaks teha üksiku kindlus
tuslepingu tasemel ja mis on tekkinud, kuna grupp on sõlminud
konkreetse lepingu. Need on sõlmitud kindlustuslepingu komisjonitasud
ning müügi-, sõlmimise ja algatamise kulud. Ka edasilükkunud soetusku
lude muutused kuuluvad siia alla. Edasikindlustusandjate puhul kohalda
takse määratlust mutatis mutandis.
Netosoetuskulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasi
kindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele
üle antud summa.

C0210 –
C0280/R2310

Üldkulud – bruto

Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid
igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud
hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustuste
gevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotses
side parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja
kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi
ostmine, uue tarkavara arendamine).
Summa on seotud kogu otse- ja edasikindlustustegevusega.
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C0210 –
C0280/R2320

Üldkulud– edasikindlus
tajate osa

JUHISED

Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid
igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud
hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustuste
gevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotses
side parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja
kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi
ostmine, uue tarkavara arendamine).
Summa on seotud edasikindlustajate osaga.
Edasikindlustajate osa jaotatakse üldiselt kululiikide kaupa; kui see ei ole
võimalik, esitatakse see soetuskuludena.

C0210 –
C0280/R2400

Üldkulud – neto

Üldkulud hõlmavad juhtide palku, auditeerimiskulusid ja jooksvaid
igapäevaseid kulusid, st elekter, ruumide rent ja IT-kulud. Need üldkulud
hõlmavad ka kulusid, mis on seotud uue kindlustus- ja edasikindlustuste
gevuse väljatöötamisega, kindlustustoodete reklaamimisega, siseprotses
side parandamisega, nt investeeringud süsteemi, mida on vaja
kindlustus- ja edasikindlustustegevuse toetamiseks (nt uue IT-süsteemi
ostmine, uue tarkavara arendamine).
Netoüldkulud võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasi
kindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele
üle antud summa.

C0300/
R1410–R2400

Kokku

Kõigi äriliinide kirjete kogusumma.

C0300/R2500

Muud kulud

Muud tehnilised kulud, mida eespool nimetatud kulud ei hõlma ning mis
ei ole jaotatud äriliinide vahel.
Ei hõlma selliseid mittetehnilisi kulusid nagu maksud, intressikulud,
võõrandamisest saadud kahjum jne.

C0300/R2600

Kulud kokku

Kõigi tehniliste kulude kogusumma.

C0210 –
C0280/R2700

Üles öeldud lepingute
kogusumma

See on aasta jooksul üles öeldud lepingute kogusumma.
See summa esitatakse ka tekkinud nõuete all (R1610).

S.05.02 – Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud riikide kaupa
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.
►M2 Vormi ei tule esitada, kui allpool kirjeldatud andmete riikide kaupa esita
mise künnised ei ole kohaldatavad, st kui päritoluriik moodustab vähemalt 90 %
brutokindlustusmaksete kogusummast. ◄
Käesolev vorm esitatakse raamatupidamise seisukohast, st vastavalt riigisisesele
üldtunnustatud arvestustavale või IFRSile, kui seda tunnustatakse riigisisese
üldtunnustatud arvestustavana. Grupid lähtuvad avaldatud finantsaruannetes kasu
tatud kajastamis- ja hindamispõhimõtetest; uut kajastamist või hindamist ei ole
vaja ►M2 , välja arvatud investeerimis- ja kindlustuslepingute eristamise korral,
kui see on finantsaruannetes kohaldatav. Käesolev vorm hõlmab kogu kindlus
tustegevust olenemata investeerimis- ja kindlustuslepingute võimalikust erinevast
liigitamisest finantsaruannetes. ◄

▼M2

__________

▼B
See vorm hõlmab üksnes konsolideeritud raamatupidamisarvestuses kajastatavat
kindlustus- ja edasikindlustustegevust.
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Riikide kaupa liigitamisel kasutatakse järgmisi kriteeriume:
— riikide kaupa esitatav teave esitatakse lisaks päritoluriigile viie riigi kohta,
mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige suurem, või kuni bruto
kindlustusmaksete kogusummast on esitatud 90 %;
— Äriliinide „ravikulukindlustus”, „sissetuleku kaotuse kindlustus”, „tööõnne
tuse ja kutsehaiguse kindlustus”, „tule- ja muu varakahju kindlustus” ja
„krediidi- ja garantiikindlustus” otsekindlustustegevuse puhul esitatakse
teave riski asukohaliikmesriigi kaupa direktiivi 2009/138/EÜ artikli 13 punkti
13 tähenduses.
— Kõigi muude äriliinide otsekindlustustegevuse puhul esitatakse teave riikide
kaupa, kus leping on sõlmitud.
— Teave proportsionaalse ja mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohta esita
takse edasikindlustusvõtja asukohariikide kaupa.
Käesoleva vormi puhul tähendab „riik, kus leping on sõlmitud” järgmist:
a. riik, kus kindlustusandja on asutatud (päritoluriik), kui lepingut ei müüdud
filiaali kaudu või teenuste osutamise vabaduse alusel;
b. riik, kus filiaal asub (vastuvõttev riik), kui leping müüdi filiaali kaudu;
c. riik, kus teatati teenuste osutamise vabadusest (vastuvõttev riik), kui leping
müüdi teenuste osutamise vabaduse alusel.
d. Vahendaja kasutamisel ja muudel juhtudel on selleks a, b või c, sõltuvalt
sellest, kes on lepingu müüja.

KIRJE

JUHISED

Kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused

C0020 –
C0060/R0010

Viis riiki, mille puhul on
brutokindlustusmaksete
summa kõige suurem –
kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustused

Märkige kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul esitatud
riikide ISO 3166–1 alpha–2 kood.

C0080 –
C0140/R0110

Kindlustusmaksed –
bruto –
otsekindlustustegevus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: bruto
kindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses otsekindlustuste
gevusest tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad ►M2 aruande
perioodi ◄ jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad
olla täielikult või osaliselt seotud hilisema ►M2 aruandeperioodiga ◄.

C0080 –
C0140/R0120

Kindlustusmaksed –
bruto – aktsepteeritud
proportsionaalne
edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed:
brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses aktseptee
ritud proportsionaalsest edasikindlustustegevusest tulenevate kindlustusle
pingutega kuuluvad ►M2 aruandeperioodi ◄ jooksul tasumisele sõltu
mata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt
seotud hilisema ►M2 aruandeperioodiga ◄.

C0080 –
C0140/R0130

Kindlustusmaksed –
bruto – aktsepteeritud
mitteproportsionaalne
edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed:
brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses aktseptee
ritud mitteproportsionaalsest edasikindlustustegevusest tulenevate kindlus
tuslepingutega kuuluvad ►M2 aruandeperioodi ◄ jooksul tasumisele
sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt
seotud hilisema ►M2 aruandeperioodiga ◄.
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JUHISED

C0080 –
C0140/R0140

Kindlustusmaksed –
edasikindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed:
brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis on seoses kindlus
tuslepingutega antud ►M2 aruandeperioodi ◄ jooksul üle edasikindlus
tajatele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või
osaliselt seotud hilisema ►M2 aruandeperioodiga ◄.

C0080 –
C0140/R0200

Kindlustusmaksed – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed:
netokindlustusmaksed võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud
edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustu
sandjatele üle antud summa.

C0080 –
C0140/R0210

Teenitud kindlustus
maksed – bruto –
otsekindlustustegevus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
maksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus
teenimata
kindlustusmaksete
brutoeraldistes,
mis
on
seotud
otsekindlustustegevusega.

C0080 –
C0140/R0220

Teenitud kindlustus
maksed – bruto –
aktsepteeritud proportsio
naalne edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
maksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus
teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud aktsepteeritud
proportsionaalse edasikindlustustegevusega.

C0080 –
C0140/R0230

Teenitud kindlustus
maksed – bruto –
aktsepteeritud mittepro
portsionaalne
edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
maksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus
teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud aktsepteeritud
mitteproportsionaalse edasikindlustustegevusega.

C0080 –
C0140/R0240

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
Teenitud kindlustus
maksed – edasikindlusta maksed: edasikindlustaja osa brutokindlustusmaksetes, millest on lahu
tatud muutus edasikindlustaja osas teenimata kindlustusmaksete eraldistes.
jate osa

C0080 –
C0140/R0300

Teenitud kindlustus
maksed – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
maksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus
teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustus
tegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on
maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

C0080 –
C0140/R0310

Tekkinud nõuded – bruto
– otsekindlustustegevus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil
tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja ►M2 aruande
perioodi ◄ jooksul otsekindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingu
tega seotud nõuete eraldistes toimunud muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

C0080 –
C0140/R0320

Tekkinud nõuded – bruto
– aktsepteeritud proport
sionaalne edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil
tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja ►M2 aruande
perioodi ◄ jooksul aktsepteeritud proportsionaalsest edasikindlustusest
tulenevate kindlustuslepingutega seotud nõuete eraldistes toimunud
muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.
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C0080 –
C0140/R0330

Tekkinud nõuded – bruto
– aktsepteeritud mitte
proportsionaalne
edasikindlustus

JUHISED

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud
nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja ►M2 aruandeperioodi ◄
jooksul aktsepteeritud mitteproportsionaalsest edasikindlustusest tulenevate
kindlustuslepingutega seotud nõuete eraldistes toimunud muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

C0080 –
C0140/R0340

Tekkinud nõuded –
edasikindlustaja osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud
nõuded: see on edasikindlustaja osa tasutud nõuete ja ►M2 aruande
perioodi ◄ jooksul nõuete eraldistes toimunud muutuse summas.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

C0080 –
C0140/R0400

Tekkinud nõuded – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud
nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja ►M2 aruandeperioodi ◄
jooksul nõuete eraldistes toimunud sellise muutuse summa, mis on seotud
otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga,
millest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

C0080 –
C0140/R0410

Muude tehniliste eral
diste muutused – bruto –
otsekindlustustegevus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eral
diste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused kogu otse
kindlustustegevuse puhul.
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne
(muude tehniliste eraldiste vähenemine, mis viib kasumini), või negatiivse
summana, kui muutus on positiivne (muude tehniliste eraldiste suurene
mine, mis viib kahjumini). ◄

C0080 –
C0140/R0420

Muude tehniliste eral
Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eral
diste muutused – bruto – diste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused kogu aktsep
aktsepteeritud proportsio teeritud proportsionaalse edasikindlustuse puhul.
naalne edasikindlustus
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne
(muude tehniliste eraldiste vähenemine, mis viib kasumini), või negatiivse
summana, kui muutus on positiivne (muude tehniliste eraldiste suurene
mine, mis viib kahjumini). ◄

C0080 –
C0140/R0430

Muude tehniliste eral
diste muutused – bruto –
aktsepteeritud mittepro
portsionaalne
edasikindlustus

C0080 –
C0140/R0440

Muude tehniliste eral
diste muutused – edasi
kindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eral
diste muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes kogu
aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul.
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne
(muude tehniliste eraldiste vähenemine, mis viib kasumini), või negatiivse
summana, kui muutus on positiivne (muude tehniliste eraldiste suurene
mine, mis viib kahjumini). ◄
Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eral
diste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused seoses edasi
kindlustajatele üle antud summadega.
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne,
või negatiivse summana, kui muutus on positiivne. ◄

C0080 –
C0140/R0500

Muude tehniliste eral
diste muutused – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohaste muude tehniliste eral
diste muutused: muude tehniliste eraldiste muutuste netosumma on otse
kindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summa
miinus summa, mis on üle antud edasikindlustusandjatele.
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne
(muude tehniliste eraldiste vähenemine, mis viib kasumini), või negatiivse
summana, kui muutus on positiivne (muude tehniliste eraldiste suurene
mine, mis viib kahjumini). ◄

C0080 –
C0140/R0550

Tekkinud kulud

Tekkepõhisel alusel kõik grupi tehnilised kulud aruandeperioodi jooksul.

C0140/R1200

Muud kulud

Muud tehnilised kulud, mida eespool nimetatud kulud ei hõlma ning mis
ei ole jaotatud äriliinide vahel.
Ei hõlma selliseid mittetehnilisi kulusid nagu maksud, intressikulud,
võõrandamisest saadud kahjum jne.
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C0140/R1300

Kulud kokku

JUHISED

Kõigi selliste tehniliste kulude summa, mis vastavad käesoleva vormiga
hõlmatud riikidele.

Elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused

C0160 –
C0200/R1400

Viis riiki, mille puhul on
brutokindlustusmaksete
summa kõige suurem –
elukindlustuslepingutest
tulenevad kohustused

Märkige elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul esitatud
riikide ISO 3166–1 alpha–2 kood.

C0220 –
C0280/R1410

Kindlustusmaksed –
bruto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: bruto
kindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses kogu tegevusest
tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad ►M2 aruandeperioodi ◄
jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täie
likult või osaliselt seotud hilisema ►M2 aruandeperioodiga ◄.

C0220 –
C0280/R1420

Kindlustusmaksed –
edasikindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed:
brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis on seoses kindlus
tuslepingutega antud ►M2 aruandeperioodi ◄ jooksul üle edasikindlus
tajatele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või
osaliselt seotud hilisema ►M2 aruandeperioodiga ◄.

C0220 –
C0280/R1500

Kindlustusmaksed – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed:
netokindlustusmaksed võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud
edasikindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustu
sandjatele üle antud summa.

C0220 –
C0280/R1510

Teenitud kindlustus
maksed – bruto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
maksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus
teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud kogu aktsep
teeritud otse- ja edasikindlustustegevusega.

C0220 –
C0280/R1520

Teenitud kindlustus
Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
maksed – edasikindlusta maksed: edasikindlustaja osa brutokindlustusmaksetes miinus muutus
edasikindlustaja osas teenimata kindlustusmaksete eraldistes.
jate osa

C0220 –
C0280/R1600

Teenitud kindlustus
maksed – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustus
maksed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus
teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustus
tegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on
maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

C0220 –
C0280/R1610

Tekkinud nõuded – bruto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil
tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja ►M2 aruande
perioodi ◄ jooksul kogu otse- ja edasikindlustustegevusest tulenevate
kindlustuslepingutega seotud nõuete eraldistes toimunud muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

C0220 –
C0280/R1620

Tekkinud nõuded –
edasikindlustaja osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekkinud
nõuded: see on edasikindlustajate osa tasutud nõuete ja ►M2 aruande
perioodi ◄ jooksul nõuete eraldistes toimunud muutuse summas.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.
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C0220 –
C0280/R1700

Tekkinud nõuded – neto

JUHISED

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil
tekkinud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja ►M2 aruande
perioodi ◄ jooksul nõuete eraldistes toimunud sellise muutuse summa,
mis on seotud otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustuste
gevuse summaga, millest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle
antud summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.

C0220 –
C0280/R1710

Muude tehniliste eral
diste muutused – bruto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eral
diste muutused: need on muude tehniliste eraldiste muutused seoses kind
lustuslepingutega, mis tulenevad nii otse- kui ka edasikindlustustegevu
sest.
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne
(muude tehniliste eraldiste vähenemine, mis viib kasumini), või negatiivse
summana, kui muutus on positiivne (muude tehniliste eraldiste suurene
mine, mis viib kahjumini). ◄

C0220 –
C0280/R1720

Muude tehniliste eral
diste muutused – edasi
kindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eral
diste muutused: see on edasikindlustajate osa muude tehniliste eraldiste
muutustes.
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne,
või negatiivse summana, kui muutus on positiivne. ◄

C0220 –
C0280/R1800

Muude tehniliste eral
diste muutused – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eral
diste muutused: muude tehniliste eraldiste muutuste summa on otsekind
lustustegevuse ja aktsepteeritud kindlustustegevuse summa miinus summa,
mis on üle antud edasikindlustusandjatele.
►M2 See kirje esitatakse positiivse summana, kui muutus on negatiivne
(muude tehniliste eraldiste vähenemine, mis viib kasumini), või negatiivse
summana, kui muutus on positiivne (muude tehniliste eraldiste suurene
mine, mis viib kahjumini). ◄

C0220 –
C0280/R1900

Tekkinud kulud

Tekkepõhisel alusel kõik grupi tehnilised kulud aruandeperioodi jooksul.

C0280/R2500

Muud kulud

Muud tehnilised kulud, mida eespool nimetatud kulud ei hõlma ning mis
ei ole jaotatud äriliinide vahel.
Ei hõlma selliseid mittetehnilisi kulusid nagu maksud, intressikulud,
võõrandamisest saadud kahjum jne.

C0280/R2600

Kulud kokku

Kõigi selliste tehniliste kulude summa, mis vastavad käesoleva vormiga
hõlmatud riikidele.

S.06.01 – Kokkuvõtlik teave varade kohta
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet. Käes
oleva vormi täidab grupp juhul, kui kõik tema järelevalve alla kuuluvad
kindlustus- ja edasikindlustusandjad on vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 35
lõikele 7 vabastatud aruandlusest.
Selles vormis osutatud varaklassid on määratletud määruse IV lisas („Varak
lassid”).
Selles vormis esitatakse kokkuvõtlik teave varade ja tuletisinstrumentide (seal
hulgas investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes hoitavad varad ja tuletisins
trumendid) kohta, lähtudes osalust omavast kindlustus- või edasikindlustusand
jast, kindlustusvaldusettevõtjast või segafinantsvaldusettevõtjast (grupi tasandil).
Kirjed esitatakse positiivse väärtusena, v.a juhul, kui selle Solventsus II kohane
väärtus on negatiivne (nt tuletisinstrumentide puhul, mis kujutavad endast
kindlustus- või edasikindlustusandja kohustist).
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Käesolev vorm täidetakse juhul, kui kasutatakse 1. meetodit (raamatupidamise
konsolideerimisel põhinev meetod) või 2. meetodit (mahaarvamise ja agregeeri
mise meetod) või nende kombinatsiooni.
Kui kasutatakse ainult 1. meetodit, esitatakse grupi järelevalve alla kuuluvate
üksuste hoitavad varad ja tuletisinstrumendid konsolideeritud kujul, arvates
nendest maha grupisisesed tehingud.
Kui kasutatakse ainult 2. meetodit, esitatakse osalust omavate kindlustus- või
edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate,
tütarettevõtjate ja mittekontrollivate märkimisväärsete osaluste hoitavad varad ja
tuletisinstrumendid, võtmata arvesse solventsusnõude arvutamiseks kasutatavat
proportsionaalset osa. Muude finantssektori ettevõtjate hoitavaid varasid ei
kajastata.
Kui kasutatakse 1. ja 2. meetodi kombinatsiooni, esitatakse grupi järelevalve alla
kuuluvate üksuste hoitavad varad ja tuletisinstrumendid konsolideeritud kujul,
arvates nendest maha grupisisesed tehingud, ning osalust omavate kindlustusvõi edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõt
jate, tütarettevõtjate ja mittekontrollivate märkimisväärsete osaluste hoitavad
varad ja tuletisinstrumendid, võtmata arvesse solventsusnõude arvutamiseks kasu
tatavat proportsionaalset osa.

KIRJE

C0010 –
C0060/R0010

Noteeritud varad

JUHISED

Noteeritud varade väärtus portfellide kaupa.
Selle vormi täitmisel käsitatakse vara noteerituna, kui sellega kaubeldakse
direktiivis 2004/39/EÜ määratletud reguleeritud turul või mitmepoolses
kauplemissüsteemis.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0020

Börsil noteerimata varad

Börsil noteerimata varad portfellide kaupa.
Selle vormi täitmisel käsitatakse vara börsil noteerimata varana, kui
sellega ei kaubelda direktiivis 2004/39/EÜ määratletud reguleeritud turul
või mitmepoolses kauplemissüsteemis.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.
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C0010 –
C0060/R0030

Börsil mittekaubeldavad
varad

JUHISED

Börsil mittekaubeldavad varad portfellide kaupa.
Selle vormi täitmisel käsitatakse vara börsil mittekaubeldavana, kui sellega
ei kaubelda direktiivis 2004/39/EÜ määratletud reguleeritud turul või
mitmepoolses kauplemissüsteemis vara laadi tõttu.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0040

Riigivõlakirjad

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 1 kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0050

Äriühingu võlakirjad

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 2 kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0060

Omakapitaliinstrumendid

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 3 kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0070

Ühiseks investeerimiseks
loodud ettevõtjad

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 4 kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
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JUHISED

Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0080

Struktureeritud
väärtpaberid

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 5 kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0090

Kollateraliseeritud
väärtpaberid

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 6 kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0100

Raha ja hoiused

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 7 kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0110

Hüpoteeklaenud ja
laenud

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 8 kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.
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C0010 –
C0060/R0120

Kinnisvara

JUHISED

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 9 kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0130

Muud investeeringud

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi 0 kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0140

Futuurid

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi A kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0150

Ostuoptsioonid

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi B kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0160

Müügioptsioonid

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi C kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
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JUHISED

Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0170

Vahetustehingud

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi D kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0180

Forvardid

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi E kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

C0010 –
C0060/R0190

Krediidituletisinstrumendid

IV lisa („Varaklassid”) varaklassi F kuuluvate varade väärtus portfellide
kaupa.
Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus / eral
datud vahendite kogumid / muud ettevõtjasisesed fondid / aktsionäride
fondid / üldine (jaotust ei kohaldata).
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja kasutab seda ettevõttesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustu
sandja ei kohalda jaotust portfellide kaupa, tuleb valida „üldine”.

S.06.02 – Varade loetelu
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe kvartaalset ja iga-aastast esitamist gruppide
kohta.
Käesolevas vormis osutatud varaklassid on määratletud käesoleva määruse IV
lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käesoleva määruse
VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel).
Käesolevas vormis tuleb esitada bilansi kõik varaklassid, mis kuuluvad IV lisas
(„Varaklassid”) varaklassidesse 0–9. Eelkõige tuleb seoses väärtpaberite laenuks
andmise ja repolepingutega esitada selles vormis bilansis hoitavad aluseks olevad
väärtpaberid.
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▼B
Selles vormis esitatakse grupi need otse hoitavad varad kirjete kaupa (st mitte
aluspositsioonide arvessevõtmise meetodi alusel), mis kuuluvad varaklassidesse
0–9 (investeerimisriskiga elukindlustustoote puhul, mida haldab (edasi)kindlustu
sandja, esitatakse samuti ainult klassidesse 0–9 kuuluvad varad, st selle tootega
seotud sissenõutavaid summasid ja kohustisi ei esitata) järgmiste eranditega:

a) raha esitatakse veergudes C0060, C0070, C0080 ja C0090 iga valuuta kohta
eraldi real;

b) arveldushoiused (raha ekvivalendid) ja muud kuni üheaastase tähtajaga
hoiused esitatakse veergudes C0060, C0070, C0080, C0090 ja C0290 iga
paari (pank ja valuuta) kohta eraldi real;

c) hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele, sealhulgas kindlustuslepingu
tega seotud laenud, esitatakse kahel real: ühel real veergudes C0060, C0070,
C0080, C0090 ja C0290 laenud haldus-, juht- või järelevalveorganile ning
teisel real veergudes C0060, C0070, C0080, C0090 ja C0290 laenud teistele
füüsilistele isikutele;

d) edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed esitatakse veergudes C0060,
C0070, C0080 ja C0090 ainult ühel real;

e) kindlustus- või edasikindlustusandja materiaalne põhivara omakasutuseks
esitatakse veergudes C0060, C0070, C0080 ja C0090 ainult ühel real.

See vorm koosneb kahest tabelist: teave hoitavate positsioonide kohta ja teave
varade kohta.

▼M1
Tabelis ƒ „Teave hoitavate positsioonide kohta” esitatakse iga vara eraldi nii
mitmel real, kui on vaja selle tabeli kõigi mitterahaliste muutujate (v.a kirje
„Kogus”) nõuetekohaseks esitamiseks. Kui sama vara puhul saab ühele muutujale
anda kaks väärtust, tuleb see vara esitada rohkem kui ühel real.

▼B
Tabelis ƒ„Teave varade kohta” esitatakse iga vara eraldi real, märkides tabelisse
kõik muutujad.

Käesolev vorm täidetakse juhul, kui kasutatakse 1. meetodit (raamatupidamise
konsolideerimisel põhinev meetod) või 2. meetodit (mahaarvamise ja agregeeri
mise meetod) või nende kombinatsiooni.

Kui kasutatakse ainult 1. meetodit, esitatakse varad konsolideeritud kujul, arvates
nendest maha grupisisesed tehingud. Teave esitatakse järgmiselt:

— kirjeid „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood”
(C0020) ei esitata;

— osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusette
võtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavad varad esitatakse kirjete kaupa;
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— vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a,
b ja c konsolideeritud ettevõtjate hoitavad varad esitatakse kirjete kaupa;

— märkimisväärsed osalused vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artikli 335 lõike 1 punktidele d, e ja f konsolideeritud ettevõtjates esitatakse
ühel real, lähtudes lahtris C0310 esitatud loetelust.

Kui kasutatakse ainult 2. meetodit, esitatakse osalust omavate ettevõtjate, kind
lustusvaldusettevõtjate ja tütarettevõtjate hoitavate varade üksikasjalik loetelu ja
üks rida iga mittekontrolliva märkimisväärse osaluse kohta. Varade esitamisel ei
võeta arvesse grupi solventsuse arvutamisel kasutatavat proportsionaalset osa.
Teave esitatakse järgmiselt:

— esitatakse kirjed „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnus
kood” (C0020);

— osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusette
võtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavad varad esitatakse kirjete kaupa;

— selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate,
abiettevõtjate ja eriotstarbeliste varakogumite hoitavad varad, mis on
(Euroopa Majanduspiirkonna riikide, Euroopa Majanduspiirkonna väliste
võrdväärsete riikide ja Euroopa Majanduspiirkonna mittevõrdväärsete riikide)
tütarettevõtjad, esitatakse kirjete kaupa;

— märkimisväärsed osalused sellistes kindlustus- ja edasikindlustusandjates,
kindlustusvaldusettevõtjates, abiettevõtjates ja eriotstarbelistes varakogumites,
mis ei ole (Euroopa Majanduspiirkonna riikide, Euroopa Majanduspiirkonna
väliste võrdväärsete riikide ja Euroopa Majanduspiirkonna mittevõrdväärsete
riikide) tütarettevõtjad, esitatakse ühel real;

— muude finantssektori ettevõtjate hoitavaid varasid ei kajastata.

Kui kasutatakse 1. ja 2. meetodi kombinatsiooni, esitatakse ühelt poolt konsoli
deeritud kujul varad, mille esitamine on kohustuslik, arvates nendest maha grupi
sisesed tehingud, ning teiselt poolt osalust omavate kindlustus- või edasikindlus
tusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate ja tütarette
võtjate hoitavate varade üksikasjalik loetelu ja üks rida iga mittekontrolliva
märkimisväärse osaluse kohta, millest on arvatud maha grupisisesed tehingud
ja solventsusnõude arvutamiseks kasutatav proportsionaalne osa.

Esimene pool teabest esitatakse järgmiselt:

— kirjeid „Ettevõtja juriidiline isik” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood” (C0020)
ei esitata;

— osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusette
võtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavad varad esitatakse kirjete kaupa;

— vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a,
b ja c konsolideeritud ettevõtjate hoitavad varad esitatakse kirjete kaupa;
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— märkimisväärsed osalused vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artikli 335 lõike 1 punktidele d, e ja f konsolideeritud ettevõtjates esitatakse
ühel real, lähtudes veerus C0310 loetletud variantidest;
— märkimisväärsed osalused 2. meetodi alla kuuluvates ettevõtjates esitatakse
tütarettevõtjate ja mittekontrollivate märkimisväärsete osaluste puhul ühel
real, lähtudes veerus C0310 loetletud variantidest.
Teine pool teabest hõlmab osalust omavate ettevõtjate, kindlustusvaldusettevõt
jate ja tütarettevõtjate hoitavate varade üksikasjalikku loetelu ja ühte rida iga
mittekontrolliva märkimisväärse osaluse kohta. Teave esitatakse järgmiselt:
— esitatakse kirjed „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnus
kood” (C0020);
— 2. meetodi all kuuluvate, osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusand
jate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavad varad
esitatakse kirjete kaupa;
— selliste 2. meetodi alla kuuluvate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kind
lustusvaldusettevõtjate, abiettevõtjate ja eriotstarbeliste varakogumite hoitavad
varad, mis on (Euroopa Majanduspiirkonna riikide, Euroopa Majanduspiir
konna väliste võrdväärsete riikide ja Euroopa Majanduspiirkonna mittevõrd
väärsete riikide) tütarettevõtjad, esitatakse kirjete kaupa;
— märkimisväärsed osalused sellistes kindlustus- ja edasikindlustusandjates,
kindlustusvaldusettevõtjates, abiettevõtjates ja eriotstarbelistes varakogumites,
mis ei ole (Euroopa Majanduspiirkonna riikide, Euroopa Majanduspiirkonna
väliste võrdväärsete riikide ja Euroopa Majanduspiirkonna mittevõrdväärsete
riikide) tütarettevõtjad, esitatakse ühel real;
— muude finantssektori ettevõtjate hoitavaid varasid ei kajastata.
Teabe esitamist veergudes „Välisreiting” (C0320) ja „Krediidikvaliteeti hindav
määratud asutus” (C0330) võib piirata (jätta teave esitamata) järgmisel viisil:
a) riikliku järelevalveasutuse otsusega direktiivi 2009/138/EÜ artikli 254 lõike 2
alusel või
b) riikliku järelevalveasutuse otsusega juhul, kui kindlustus- ja edasikindlustu
sandjatel on investeeringute valdkonnas sõlmitud lepingud tegevuse edasiand
miseks, mistõttu see konkreetne teave ei ole ettevõtjale otse kättesaadav.

KIRJE

JUHISED

Teave hoitavate positsioonide kohta

C0010

Ettevõtja juriidiline nimi.

Märkige selle ettevõtja juriidiline nimi, kes vara hoiab ja kes kuulub grupi
järelevalve alla.
See kirje täidetakse ainult selliste kindlustus- või edasikindlustusandjate,
kindlustusvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate ja tütarettevõtjate
hoitavate varade kohta, kelle puhul kasutatakse mahaarvamise ja agregee
rimise meetodit.
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C0020

Ettevõtja tunnuskood

JUHISED

Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras, kui tunnuskood on olemas:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude grupi järe
levalve alla kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: ettevõtja
pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav
tunnuskood;
— kui grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on EMP-väline kindlustusvõi edasikindlustusandja või reguleerimata ettevõtja, määrab tunnus
koodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale
tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist
vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + viiekohaline number

C0030

Ettevõtja tunnuskoodi
liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud ettevõtja tunnuskoodi kirje
puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
2 – erikood

C0040

Vara tunnuskood

Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada. Kood peab olema kordumatu ja seda
tuleb kasutada järjepidevalt.
Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emitee
ritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnuskood ja
valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises näites:
„kood+EUR”

C0050

Vara tunnuskoodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
►M2 7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood) ◄
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KIRJE

JUHISED

8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood
►M1 Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on
emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja veerus C0040 esitatud kood on
määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga,
märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 99 ja algse vara tunnuskoodi
variant, nagu on esitatud järgmises näites, mille kohta esitati
ISIN-kood + valuuta: ►M2 „99/1” ◄. ◄

C0060

Portfell

Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus /
aktsionäride fondid / muud ettevõtjasisesed fondid / üldine (jaotust ei
kohaldata) / eraldatud vahendite kogumid. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – elukindlustus
2 – kahjukindlustus
3 – eraldatud vahendite kogumid
4 – muud ettevõtjasisesed fondid
5 – aktsionäride fondid
6 – üldine
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui ettevõtja kasutab seda ettevõt
tesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust,
tuleb valida „üldine”.

C0070

Fondi number

Esitatakse varade puhul, mida hoitakse eraldatud vahendite kogumites või
muudes ettevõtjasisestes fondides (määratletud vastavalt riigi turgudele).
Kindlustus- või edasikindlustusandja poolt igale fondile määratud kordu
matu number. See peab olema ühtne ning seda tuleb kasutada fondide
tuvastamiseks teistes vormides. Seda ei tohi kasutada ühegi muu fondi
puhul.

C0080

Kattuvusega kohanda
mise portfelli number

Kindlustus- või edasikindlustusandja poolt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 77b lõike 1 punkti a kohasele kattuvusega kohandamise portfellile
määratud kordumatu number. See peab olema ühtne ja seda tuleb kasutada
kattuvusega kohandamise portfellide tuvastamiseks teistes vormides. Seda
ei tohi kasutada ühegi muu kattuvusega kohandamise portfelli puhul.

C0090

Investeerimisriskiga
elukindlustuslepingutes
hoitav vara

Märkige varad, mida hoitakse investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – investeerimisriskiga elukindlustus
2 – ei ole investeerimisriskiga elukindlustus
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C0100

Tagatiseks panditud
varad

JUHISED

Märkige kindlustus- või edasikindlustusandja bilansis hoitavad varad, mis
on panditud tagatiseks. Osaliselt panditud varade puhul tuleb iga vara
kohta täita kaks rida – üks panditud summa ja teine ülejäänud osa
kohta. Vara panditud osa esitamiseks valige üks järgmisest loetelust:
1 – varad bilansis, mis on panditud tagatiseks
2 – tagatis aktsepteeritud edasikindlustusele
3 – tagatis laenuks võetud väärtpaberitele
4 – repotehingud
9 – ei ole tagatis

C0110

Riik, kus varad on hoiul

►M1 Selle riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus kindlustus- või edasi
kindlustusandja varasid hoitakse. Rahvusvahelise kontohalduri (nt Euroc
lear) esitamisel on varade hoidmise riigiks see riik, kus hoiuteenus lepin
gujärgselt kindlaks määrati. ◄
Kui sama vara hoitakse mitmes riigis, märgitakse see nii mitmel real, kui
on vaja kõigi varade hoidmise riikide esitamiseks.
Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud
ja laenud) puhul (hüpoteeklaenude ja laenude puhul füüsilistele isikutele,
kuna neid varasid ei tule esitada üksikult) ega samal põhjusel klasside 71,
75 ja 95 (materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul.
Täiendavate tunnuskoodide klassi 9 (v.a klass 95 – materiaalne põhivara
omakasutuseks) puhul määratakse kontohalduri riik kinnisvara aadressi
alusel.

C0120

Kontohaldur

Kontohaldurina tegutseva finantsasutuse nimi.
Kui sama vara hoitakse mitme kontohalduri juures, märgitakse see nii
mitmel real, kui on vaja kõigi kontohaldurite esitamiseks. Kui see on
teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui
see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.
Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud
ja laenud) puhul (hüpoteeklaenude ja laenude puhul füüsilistele isikutele,
kuna neid varasid ei tule esitada üksikult) ega samal põhjusel klasside 71,
75 ja 9 (kinnisvara) puhul.

C0130

Kogus

Varade arv, oluliste varade puhul.
Seda kirjet ei esitata, kui esitatakse kirje „Nominaalsumma” (C0140).

C0140

Nominaalsumma

►M1 Kõigi varade puhul, millega seoses see kirje on asjakohane, tasu
mata summad nominaalsummas, ja täiendavate tunnuskoodide klasside 72,
73, 74, 75, 79 ja 8 puhul (kui need on olemas) nimiväärtuses. Seda kirjet
ei esitata täiendavate tunnuskoodide klasside 71 ja 9 puhul. Seda kirjet ei
esitata, kui esitatakse kirje „Kogus” (C0130). ◄
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C0150

Hindamismeetod

JUHISED

Märkige varade hindamisel kasutatud meetod. Valige üks järgmisest loete
lust:
1 – samade varade noteeritud turuhind aktiivsetel turgudel
2 – sarnaste varade noteeritud turuhind aktiivsetel turgudel
3 – alternatiivsed hindamismeetodid
4 – kohandatud kapitaliosaluse meetod (kasutatakse märkimisväärsete
osaluste hindamisel)
5 – IFRSi kapitaliosaluse meetod (kasutatakse osaluste hindamisel)
6 – delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 9 lõike 4 kohane
hindamine.

C0160

Soetusväärtus

Hoitavate varade soetusväärtus kokku, puhasväärtus ilma kogunenud
intressita. Ei käi täiendava tunnuskoodi klasside 7 ja 8 kohta.

C0170

Solventsus II kohane
koguväärtus

►M1 Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohaselt arvutatud väärtus, mis
võrdub järgmisega:
— „Nominaalsumma” (tasumata põhisumma nominaalsummas või nimi
väärtuses) korda „Ühiku Solventsus II kohase hinna protsent nominaal
summast” pluss „Kogunenud intress” nende varade puhul, kus kaks
esimest kirjet on asjakohased;
— ►M2 „Kogus” korda „Ühiku Solventsus II kohane hind” varade puhul,
kus need kaks veergu on täidetud (pluss „Kogunenud intress”, kui see on
asjakohane); ◄
— Varaklassidesse 71 ja 9 kuuluvate varade puhul kajastab see vara
Solventsus II kohast väärtust. ◄

C0180

Kogunenud intress

KIRJE

Märkige intressi teenivate ►M2 varad ◄ puhul pärast viimast kupongi
makse kuupäeva kogunenud intress. Pange tähele, et see väärtus on ka osa
kirjest „Solventsus II kohane koguväärtus”.

JUHISED

Teave varade kohta

C0040

Vara tunnuskood

Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada. Kood peab olema kordumatu ja seda
tuleb kasutada järjepidevalt.
Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emitee
ritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnuskood ja
valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises näites:
„kood+EUR”
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C0050

Vara tunnuskoodi liik

JUHISED

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood
Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emiteeritud
vähemalt kahes eri valuutas, ja C0040 esitatud kood on määratud vara
tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga, märgitakse vara
tunnuskoodi liigi all variant 9 ja algse vara tunnuskoodi variant, nagu on
esitatud järgmises näites, mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „9/1”.

C0190

Vara nimetus

Märkige vara nimi (või kinnisvara puhul aadress); andmete esitamise
üksikasjalikkuse valib kindlustus- või edasikindlustusandja.
Arvestada tuleks järgmist:
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul
sisaldavad hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele laene
haldus-, juht- või järelevalveorganile või laene teistele füüsilistele
isikutele, kuna neid varasid ei tule üksikult esitada. Laenud muudele
kui füüsilistele isikutele tuleb esitada eri ridadel;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 95 (materiaalne
põhivara omakasutuseks) puhul, kuna neid varasid ei tule esitada üksi
kult ega klasside 71 ja 75 puhul.

C0200

Emitendi nimi

Emitent on investoritele varad emiteerinud üksus.
Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud
nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.
Arvestada tuleks järgmist:
— täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtjad) puhul on emitent fondivalitseja;
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— täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid
71 ja 75) on emitent depositoorium;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul
sisaldavad hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele laene
haldus-, juht- või järelevalveorganile või laene teistele füüsilistele
isikutele, kuna neid varasid ei tule üksikult esitada;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul,
kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele
isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;
seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul.

C0210

Emitendi tunnuskood

Kasutage emitendi juriidilise isiku ülemaailmset tunnuskoodi (LEI), kui
see on teada.
Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.
Arvestada tuleks järgmist:
— täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtjad) puhul on emitendi tunnuskoodiks fondivalitseja tunnus
kood;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid
71 ja 75) on emitendi tunnuskoodiks depositooriumi tunnuskood;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul,
kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele
isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul;
seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpotee
klaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenu
dega füüsilistele isikutele.

C0220

Emitendi tunnuskoodi
liik

Märkige emitendi tunnuskoodina kasutava koodi liik. Valige üks järgmi
sest loetelust:
1 – LEI
9 – puudub
Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud
ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsi
listele isikutele.
Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul.

C0230

Emitendi majandussektor

Märkige emitendi majandussektori tunnuskood Euroopa Ühenduse majan
duse tegevusalade statistilise klassifikaatori (NACE) viimase versiooni
alusel (nagu avaldatud Euroopa Ühenduse määruses). Majandussektori
märkimiseks tuleb kasutada vähemalt NACE koodi tähte, mis tähistab
jagu (nt „A” või „A0111”), välja arvatud NACE kood seoses finants- ja
kindlustustegevusega, mille puhul tuleb kasutada jagu tähistavat tähte,
millele järgneb klassi tähistav 4kohaline number (nt „K6411”).
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Arvestada tuleks järgmist:
— täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtjad) puhul on emitendi majandussektoriks fondivalitseja majan
dussektor;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid
71 ja 75) on emitendi majandussektoriks depositooriumi majandus
sektor;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul,
kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele
isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpotee
klaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenu
dega füüsilistele isikutele.
C0240

Emitendi grupp

Emitendi lõpliku emaettevõtja nimi. Ühiseks investeerimiseks loodud ette
võtjate puhul on grupi suhe seotud fondivalitsejaga.
Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud
nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.
Arvestada tuleks järgmist:
— täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtjad) puhul on grupi suhe seotud fondivalitsejaga;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid
71 ja 75) on grupi suhe seotud depositooriumiga;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul,
kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele
isikutele, on grupi suhe seotud laenuvõtjaga;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpotee
klaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isiku
tele);
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul;

C0250

Emitendi grupi
tunnuskood

Märkige emitendi grupi ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.
Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.
Arvestada tuleks järgmist:
— täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtjad) puhul on grupi suhe seotud fondivalitsejaga;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid
71 ja 75) on grupi suhe seotud depositooriumiga;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul,
kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele
isikutele, on grupi suhe seotud laenuvõtjaga;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpotee
klaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isiku
tele);
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul;
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Emitendi grupi tunnus
koodi liik

JUHISED

Märkige emitendi grupi tunnuskoodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
9 – puudub
Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud
ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsi
listele isikutele.
Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul.

C0270

Emitendi riik

Emitendi asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood.
Emitendi asukoht määratakse vara emiteerinud üksuse aadressi järgi.
Arvestada tuleks järgmist:
— täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtjad) puhul on emitendi riigiks fondivalitseja riik;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid
71 ja 75) on emitendi riigiks depositooriumi riik;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul,
kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele
isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpotee
klaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenu
dega füüsilistele isikutele.
Valige üks järgmisest loetelust:
— ISO 3166–1 alpha–2 kood
— XA: riigiülesed emitendid
— EU: Euroopa Liidu institutsioonid

C0280

Valuuta

Märkige emissiooni valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus.
Arvestada tuleks järgmist:
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpotee
klaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenude ja laenude puhul füüsilis
tele isikutele, kuna neid varasid ei tule esitada üksikult) ega samal
põhjusel klasside 75 ja 95 (materiaalne põhivara omakasutuseks)
puhul;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 9 (v.a klass 95 – materiaalne põhi
vara omakasutuseks) puhul on valuutaks valuuta, milles investeering
tehti.

C0290

Täiendav tunnuskood

Käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel) määratletud
varade liigitamise täiendavad tunnuskoodid. Vara liigitamiseks täiendavate
tunnuskoodide tabeli alusel peavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad
lähtuma kõige olulisemast riskist, millele vara on avatud.
Emaettevõtja tagab kontrolli teel, et kõik gruppi kuuluvad ettevõtjad kasu
tavad sama väärtpaberi puhul sama täiendavat tunnuskoodi.
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▼M1
C0300

Taristuinvesteering

Märkige, kas vara on taristuinvesteering komisjoni delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 1 punktide 55a ja 55b tähenduses.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ei ole taristuinvesteering
2 – mittekvalifitseeruv taristuinvesteering: valitsuse garantii (valitsus,
keskpank, piirkondlik valitsus või kohalik omavalitsus)
3 – mittekvalifitseeruv taristuinvesteering: valitsuse toetus, sealhulgas
avaliku sektori rahastamisalgatus (valitsus, keskpank, piirkondlik valitsus
või kohalik omavalitsus)
4 – mittekvalifitseeruv taristuinvesteering: riigiülene garantii/toetus (EKP,
mitmepoolne arengupank, rahvusvahelise organisatsioon)
9 – mittekvalifitseeruv taristuinvesteering: muud, eespool nimetamata
mittekvalifitseeruvad taristulaenud või -investeeringud
12 – kvalifitseeruv taristuinvesteering: valitsuse garantii (valitsus, kesk
pank, piirkondlik valitsus või kohalik omavalitsus)
13 – kvalifitseeruv taristuinvesteering: valitsuse toetus, sealhulgas avaliku
sektori rahastamisalgatus (valitsus, keskpank, piirkondlik valitsus või
kohalik omavalitsus)
14 – kvalifitseeruv taristuinvesteering: riigiülene garantii/toetus (EKP,
mitmepoolne arengupank, rahvusvahelise organisatsioon)
19 – kvalifitseeruv taristuinvesteering: muud, eespool nimetamata kvali
fitseeruvad taristuinvesteeringud
20 – Euroopa pikaajaline investeerimisfond (taristuvaradesse investeeriv
ELTIF ja muudesse, mittetaristuvaradesse investeeriv ELTIF)

▼B
C0310

Osalused seotud ettevõt
jates, sealhulgas märki
misväärsed osalused

Täidetakse ainult varaklasside 3 ja 4 puhul.
Märkige, kas omakapitaliinstrument või aktsia kujutab endast märkimis
väärset osalust.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ei ole märkimisväärne osalus
2 – mittekontrolliv märkimisväärne osalus 1. meetodi alla kuuluvas seotud
kindlustus- või edasikindlustusandjas
3 – mittekontrolliv märkimisväärne osalus 2. meetodi alla kuuluvas seotud
kindlustus- või edasikindlustusandjas
4 – märkimisväärne osalus muus finantssektori ettevõtjas
5 – 2. meetodi alla kuuluv tütarettevõtja
6 – märkimisväärne osalus 1. meetodi alla kuuluvas strateegilises seotud
ettevõtjas
7 – märkimisväärne osalus 1. meetodi alla kuuluvas mittestrateegilises
seotud ettevõtjas
8 – muu märkimisväärne osalus (nt märkimisväärne osalus muus 2.
meetodi alla kuuluvas ettevõtjas)

C0320

Välisreiting

►M2 Täidetakse vähemalt täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 5, 6
ja 8 (hüpoteeklaenud ja laenud muudele kui füüsilistele isikutele) kohta,
kui see on asjakohane.
See on krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse poolt varale antud
emissioonireiting aruandekuupäeva seisuga.
Kui emissioonireiting ei ole teada, siis lahtrit ei täideta. ◄
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Krediidikvaliteeti hindav
määratud asutus

JUHISED

►M2 Märkige veerus C0320 esitatud välisreitingu andnud krediidikvali
teeti hindav asutus, valides ühe järgmisest loetelust. Krediidikvaliteeti
hindava asutuse tütarettevõtja antud reitingu korral märkige emaettevõtjast
krediidikvaliteeti hindav asutus (kasutatud on ESMA loetelu reitinguagen
tuuride kohta, kes on registreeritud või sertifitseeritud vastavalt Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrusele (EÜ)
nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta). Kui ESMA on registreerinud
või sertifitseerinud uue reitinguagentuuri, kuid loetelu ei ole ajakohastatud,
valige „Muu krediidikvaliteeti hindav määratud asutus”.
Täidetakse vähemalt täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 5, 6 ja 8
(hüpoteeklaenud ja laenud muudele kui füüsilistele isikutele) kohta, kui
see on asjakohane.
— Euler Hermes Rating GmbH (LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
— Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI: 35380002378CEGMRVW86)
— BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
— Creditreform Rating AG (LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
— Scope Ratings AG (varem
391200WU1EZUQFHDWE91)

PSR

Rating

GmbH)

(LEI:

— ICAP Group SA (LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
— GBB-Rating Gesellschaft für
391200OLWXCTKPADVV72)
— ASSEKURATA
Assekuranz
529900977LETWLJF3295)

Bonitätsbeurteilung

Rating-Agentur

GmbH

GmbH

(LEI:

(LEI:

— ARC Ratings, S.A. (varem Companhia Portuguesa de Rating, S.A)
(LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
— AM Best Europe-Rating
549300VO8J8E5IQV1T26)

Services

Ltd.

(AMBERS)

— DBRS Ratings Limited (LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
— Fitch France S.A.S. (LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
— Fitch Deutschland GmbH (LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
— Fitch Italia S.p.A. (LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
— Fitch Polska S.A. (LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
— Fitch Ratings España S.A.U. (LEI: 213800RENFIIODKETE60)
— Fitch Ratings Limited (LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
— Fitch Ratings CIS Limited (LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)

(LEI:
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— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI: 549300V4LCOYCM
NUVR81)
— Moody's France S.A.S. (LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
— Moody's Deutschland GmbH (LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
— Moody's Italia S.r.l. (LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
— Moody's Investors Service España S.A. (LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
— Moody's Investors Service Ltd (LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
— S&P Global Ratings France SAS (LEI: 54930035REY2YCDSBH09)
— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI:
549300363WVTTH0TW460)
— CRIF Ratings S.r.l. (varem CRIF S.p.A.) (LEI: 8156001AB6A1D740F237)
— Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
— European Rating Agency, a.s. (LEI: 097900BFME0000038276)
— Axesor conocer para decidir SA (LEI: 95980020140005900000)
— Cerved Rating Agency S.p.A. (varem CERVED Group S.p.A.) (LEI:
8156004AB6C992A99368)
— Kroll Bond Rating Agency (LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
— The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
— Dagong Europe Credit Rating
815600BF4FF53B7C6311)

Srl

(Dagong

Europe)

(LEI:

— Spread Research (LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
— EuroRating Sp. z o.o. (LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
— HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI:
549300IFL3XJKTRHZ480)
— Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
— Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI: 54930016113PD33V1H31)
— modeFinance S.r.l. (LEI: 815600B85A94A0122614)
— INC Rating Sp. z o.o. (LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
— Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
— Muu krediidikvaliteeti hindav määratud asutus
See veerg tuleb täita, kui täidetakse veerg „Välisreiting” (C0320). ◄
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Krediidikvaliteedi aste

JUHISED

►M2 Täidetakse sellise vara puhul, millele tuleb solventsuskapitalinõude
arvutamiseks määrata krediidikvaliteedi aste. ◄
Esitage varale direktiivi 2009/138/EÜ artikli 109a lõike 1 kohaselt
määratud krediidikvaliteedi aste.
Krediidikvaliteedi aste kajastab eelkõige mis tahes krediidikvaliteedi
korrektsiooni, mille ettevõttesiseselt teevad standardvalemit kasutavad
kindlustus- ja edasikindlustusandjad.
Seda veergu ei täideta varade puhul, millega seoses sisemudelit kasutavad
kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad sisereitinguid. Kui sisemu
delit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei kasuta sisereitin
guid, tuleb see kirje esitada.
Valige üks järgmisest loetelust:
0 – krediidikvaliteedi aste 0
1 – krediidikvaliteedi aste 1
2 – krediidikvaliteedi aste 2
3 – krediidikvaliteedi aste 3
4 – krediidikvaliteedi aste 4
5 – krediidikvaliteedi aste 5
6 – krediidikvaliteedi aste 6
9 – reiting ei ole teada

C0350

Sisereiting

►M2

__________ ◄

►M2 Täidetakse vähemalt täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 5, 6
ja 8 (hüpoteeklaenud ja laenud muudele kui füüsilistele isikutele) kohta,
kui see on asjakohane. ◄

C0360

Kestus

Täidetakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 4 (vajaduse
korral, nt peamiselt võlakirjadesse investeerivad ühiseks investeerimiseks
loodud ettevõtjad), 5 ja 6 kohta.
Vara kestus, määratletud kui „tähtaja lõpuni jäänud modifitseeritud kestus”
(modifitseeritud kestus, arvutatuna väärtpaberi lõpptähtajani jäänud aja
alusel, arvestades alates aruandekuupäevast). Fikseeritud tähtajata varade
puhul kasutatakse esimest tagasiostuõiguse tekkimise kuupäeva. Kestus
arvutatakse majandusliku väärtuse alusel.
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C0370

Ühiku Solventsus II
kohane hind

JUHISED

Vara summa aruandevaluutas, kui see on asjakohane.
See kirje esitatakse, kui vormi esimeses osas „Teave hoitavate positsioo
nide kohta” on täidetud veerg „Kogus” (C0130).
Seda kirjet ei esitata, kui esitatakse kirje „Ühiku Solventsus II kohase
hinna protsent nominaalsummast” (C0380).

C0380

Ühiku Solventsus II
kohase hinna protsent
nominaalsummast

►M1 Summa protsendina nominaalväärtusest, vara hind ilma kogunenud
intressita, kui see on asjakohane.
See veerg täidetakse, kui vormi esimeses osas „Teave hoitavate positsioo
nide kohta” on täidetud veerg „Nominaalsumma” (C0140), välja arvatud
täiendavate tunnuskoodide klasside 71 ja 9 puhul.
Seda ei esitata, kui täidetakse veerg „Ühiku Solventsus II kohane hind”
(C0370). ◄

C0390

Lõpptähtaeg

Täidetakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 5, 6 ja 8 ning
74 ja 79 kohta.
Märkige lõpptähtaeg ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.
Vastab alati lõpptähtajale, ka tagasiostuõigusega väärtpaberite puhul.
Arvestada tuleks järgmist:
— tähtajatute väärtpaberite puhul märkige „9999–12–31”;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 puhul seoses laenude ja hüpotee
klaenudega eraisikutele tuleb esitada lõpptähtajani jäänud kaalutud
(laenusumma alusel) aeg.

S.06.03 – Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad – aluspositsioonide
arvessevõtmise meetod
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe kvartaalset ja iga-aastast esitamist gruppide
kohta.
See vorm sisaldab teavet ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate või fondide
ja sarnaste ettevõtjate vormis investeeringute aluspositsioonide arvessevõtmise
kohta, sealhulgas selle kohta, kas tegemist on märkimisväärsete osalustega, alus
vara klasside, emissiooniriikide ja valuutade kaupa. ►M2 Võttes arvesse
proportsionaalsust ja vormi konkreetseid juhiseid, rakendatakse arvessevõtmise
meetodit nii mitu korda, kuni varaklassid, riigid ja valuutad on hõlmatud. Fondi
fondide puhul järgitakse arvessevõtmisel sama meetodit. ◄

▼M2
Riikide hõlmamiseks rakendatakse arvessevõtmise meetodit, et riigiti eristada
90 % fondi väärtusest. Gruppidel peab olema piisav kindlus, et riigiti eristamata
10 % on geograafiliselt hajutatud, näiteks et üle 5 % ei ole ühes riigis. Arvesse
võtmise meetodi kohaldamisel arvestatakse investeeritud summat, alustades suuri
mast ja lõpetades väikseima konkreetse fondiga ning seda meetodit kasutatakse
järjepidevalt.

▼B
Kvartaalselt tuleb teave esitada üksnes juhul, kui ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtja osa grupi koguinvesteeringutes on üle 30 %, kui kasutatakse ainult 1.
meetodit, mis on määratletud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230; osakaal võrdub
vormi S.02.01 lahtrites C0010/R0180, C0010/R0220, C0010/R0090 esitatud
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ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate summa jagatuna vormi S.02.01
lahtrite C0010/R0070 ja C0010/RC0220 summaga. Kui 1. meetodit kombineeri
takse direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 määratletud 2. meetodiga või kasuta
takse ainult 2. meetodit, tuleb osakaalu kohandada, et võtta arvesse kõigi vormi
S.06.02 alla kuuluvate üksuste vajalikke kirjeid.
Kui vastavas juhises ei ole teisiti märgitud, tuleb kirjed esitada positiivsete väär
tustena.
Käesolevas vormis osutatud varaklassid on määratletud käesoleva määruse IV
lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käesoleva määruse
VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel).
See vorm sisaldab teavet ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate või fondide
ja sarnaste ettevõtjate vormis investeeringute aluspositsioonide arvessevõtmise
kohta, sealhulgas selle kohta, kas tegemist on märkimisväärsete osalustega, alus
vara klasside kaupa, mis on esitatud vormis S.06.02 kirjete kaupa. Kui ühiseks
investeerimiseks loodud ettevõtja või fondi või sarnase ettevõtja vormis investee
ring kuulub mitmele ettevõtjale, esitatakse sellega seotud teave käesolevas vormis
ainult ühe korra.

KIRJE

C0010

Ühiseks investeerimiseks
loodud ettevõtja
tunnuskood

JUHISED

Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
— grupi antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada; seda
tuleb kasutada järjepidevalt.

C0020

Ühiseks investeerimiseks
loodud ettevõtja tunnus
koodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Ühiseks investeerimiseks
loodud ettevõtja tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – grupi antud kood

C0030

Alusvara klass

Esitage ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja varaklassid, nõuded ja
tuletisinstrumendid. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – riigivõlakirjad
2 – äriühingu võlakirjad
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KIRJE

JUHISED

3L – noteeritud omakapitaliinstrumendid
3X – noteerimata omakapitaliinstrumendid
4 – ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad
5 – struktureeritud väärtpaberid
6 – kollateraliseeritud väärtpaberid
7 – raha ja hoiused
8 – hüpoteeklaenud ja laenud
9 – kinnisvara
0 – muud investeeringud (sealhulgas nõuded)
A – futuurid
B-ostuoptsioonid
C – müügioptsioonid
D – vahetustehingud
E – forvardid
F – krediidituletisinstrumendid
L – kohustised
►M2 Klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad) kasutatakse
nii fondifondide kui ka muude fondide puhul ainult ebaoluliste jääkväär
tuste korral. ◄
C0040

Emissiooniriik

Veerus C0030 esitatud varaklassid emitentide riikide kaupa. Märkige
emitendi asukohariik.
Emitendi asukoht määratakse vara emiteerinud üksuse aadressi järgi.
Valige üks järgmisest loetelust:
— ISO 3166–1 alpha–2 kood
— XA: riigiülesed emitendid
— EU: Euroopa Liidu institutsioonid
— AA: künnisest allapoole jäävad riigid kokku
Seda kirjet ei täideta veerus C0030 esitatud klasside 8 ja 9 kohta.

C0050

Valuuta

Märkige, kas varaklassi valuuta on aruandlus- või välisvaluuta. Kõik
muud valuutad peale aruandlusvaluuta on välisvaluutad. Valige üks järg
misest loetelust:
1 – aruandlusvaluuta
2 – välisvaluuta

C0060

Kogusumma

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja kaudu investeeritud kogusumma
varaklasside, riikide ja valuutade kaupa.
►M2 Kohustised esitatakse positiivse summana, välja arvatud juhul, kui
kirje on tuletisinstrumentidest tulenev kohustis. ◄
Tuletisinstrumentide puhul võib kogusumma olla kas positiivne (kui see
on vara) või negatiivne (kui see on kohustis).
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S.07.01 – Struktureeritud tooted
Üldised märkused

Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.

Käesolevas vormis osutatud varaklassid on määratletud käesoleva määruse IV
lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käesoleva määruse
VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel).

Struktureeritud tooted on määratletud varaklassidesse 5 (struktureeritud väärtpa
berid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) kuuluvate varadena.

See vorm täidetakse üksnes juhul, kui struktureeritud toodete summa ületab 5 %,
kui kasutatakse ainult 1. meetodit, mis on määratletud direktiivi 2009/138/EÜ
artiklis 230; osakaal võrdub käesoleva määruse IV lisas („Varaklassid”) määrat
letud varaklassi 5 (struktureeritud väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpa
berid) kuuluvad varad jagatuna vormi S.02.01 lahtrite C0010/R0070 ja
C0010/R0220 summaga. Kui 1. meetodit kombineeritakse direktiivi
2009/138/EÜ artiklis 233 määratletud 2. meetodiga või kasutatakse ainult 2.
meetodit, tuleb osakaalu kohandada, et võtta arvesse kõigi vormi S.06.02 alla
kuuluvate üksuste vajalikke kirjeid.

Mõnel juhul tähistatakse struktureeritud toote liigiga (C0070) tuletisinstrumendi
tunnustega struktureeritud toodet. Sellisel juhul kasutatakse seda liigitust, kui
struktureeritud tootel on osutatud tuletisinstrumendi tunnused.

Käesolev vorm täidetakse juhul, kui kasutatakse 1. meetodit (raamatupidamise
konsolideerimisel põhinev meetod) või 2. meetodit (mahaarvamise ja agregeeri
mise meetod) või nende kombinatsiooni.

Kui kasutatakse ainult 1. meetodit, esitatakse grupi järelevalve alla kuuluvate
üksuste hoitavad struktureeritud väärtpaberid ja kollateraliseeritud väärtpaberid
konsolideeritud kujul, arvates nendest maha grupisisesed tehingud. Teave esita
takse järgmiselt:

— kirjeid „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood”
(C0020) ei esitata;

— osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusette
võtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate otse hoitavad struktureeritud tooted
esitatakse kirjete kaupa;

— vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a,
b ja c konsolideeritud ettevõtjate hoitavad struktureeritud tooted esitatakse
kirjete kaupa;

— muude seotud ettevõtjate hoitavaid struktureeritud tooteid ei kajastata.
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Kui kasutatakse ainult 2. meetodit, esitatakse osalust omavate ettevõtjate, kind
lustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate ning tütarettevõtjate hoita
vate struktureeritud väärtpaberite ja kollateraliseeritud väärtpaberite üksikasjalik
loetelu, võtmata arvesse solventsusnõude arvutamiseks kasutatavat proportsio
naalset osa. Teave esitatakse järgmiselt:

— esitatakse kirjed „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnus
kood” (C0020);

— osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusette
võtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate otse hoitavad struktureeritud tooted
esitatakse kirjete kaupa;

— selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate,
abiettevõtjate ja eriotstarbeliste varakogumite hoitavad struktureeritud tooted,
mis on (Euroopa Majanduspiirkonna riikide, Euroopa Majanduspiirkonna
väliste võrdväärsete riikide ja Euroopa Majanduspiirkonna mittevõrdväärsete
riikide) tütarettevõtjad, esitatakse kirjete kaupa;

— muude seotud ettevõtjate hoitavaid struktureeritud tooteid ei kajastata.

Kui kasutatakse 1. ja 2. meetodi kombinatsiooni, esitatakse ühelt poolt grupi
järelevalve alla kuuluvate üksuste hoitavad struktureeritud väärtpaberid ja kolla
teraliseeritud väärtpaberid konsolideeritud kujul, arvates nendest maha grupisi
sesed tehingud, ning teiselt poolt osalust omavate ettevõtjate, kindlustusvalduset
tevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate ning tütarettevõtjate hoitavate strukturee
ritud väärtpaberite ja kollateraliseeritud väärtpaberite üksikasjalik loetelu, võtmata
arvesse solventsusnõude arvutamiseks kasutatavat proportsionaalset osa.

Esimene pool teabest esitatakse järgmiselt:

— kirjeid „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood”
(C0020) ei esitata;

— osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusette
võtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate otse hoitavad struktureeritud tooted
esitatakse kirjete kaupa;

— vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a,
b ja c konsolideeritud ettevõtjate hoitavad struktureeritud tooted esitatakse
kirjete kaupa;

— muude seotud ettevõtjate hoitavaid struktureeritud tooteid ei kajastata.

Teine pool teabest esitatakse järgmiselt:

— esitatakse kirjed „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnus
kood” (C0020);

— 2. meetodi alla kuuluvate osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusand
jate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate otse hoitavad
struktureeritud tooted esitatakse kirjete kaupa;
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— selliste 2. meetodi alla kuuluvate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kind
lustusvaldusettevõtjate, abiettevõtjate ja eriotstarbeliste varakogumite hoitavad
struktureeritud tooted, mis on (Euroopa Majanduspiirkonna riikide, Euroopa
Majanduspiirkonna väliste võrdväärsete riikide ja Euroopa Majanduspiir
konna mittevõrdväärsete riikide) tütarettevõtjad, esitatakse kirjete kaupa;
— muude 2. meetodi alla kuuluvate seotud ettevõtjate hoitavaid struktureeritud
tooteid ei kajastata.

JUHISED

KIRJE

C0010

Ettevõtja juriidiline nimi

Märkige selle ettevõtja juriidiline nimi, kes struktureeritud toodet hoiab ja
kes kuulub grupi järelevalve alla.
See kirje täidetakse ainult selliste kindlustus- või edasikindlustusandjate,
kindlustusvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate ja tütarettevõtjate
hoitavate struktureeritud toodete kohta, kelle puhul kasutatakse mahaarva
mise ja agregeerimise meetodit.

C0020

Ettevõtja tunnuskood

Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras, kui tunnuskood on olemas:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude grupi järe
levalve alla kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: ettevõtja
pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav
tunnuskood;
— kui grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on EMP-väline kindlustusvõi edasikindlustusandja või reguleerimata ettevõtja, määrab tunnus
koodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale
tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist
vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + viiekohaline number

C0030

Ettevõtja tunnuskoodi
liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud ettevõtja tunnuskoodi kirje
puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
2 – erikood

C0040

Vara tunnuskood

Vormis S.06.02 esitatud struktureeritud toote tunnuskood järgmises täht
suse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada. Koodi kasutatakse järjepidevalt ja
seda ei tohi kasutada muu toote puhul.
Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emitee
ritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnuskood ja
valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises näites:
„kood+EUR”
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C0050

Vara tunnuskoodi liik

JUHISED

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood
►M1 Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emitee
ritud vähemalt kahes eri valuutas, ja veerus C0040 esitatud kood on määratud
vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga, märgitakse vara
tunnuskoodi liigi all variant 99 ja algse vara tunnuskoodi variant, nagu on
esitatud järgmises näites, mille kohta esitati ISIN-kood + valuuta: „99/1”. ◄

C0060

Tagatise liik

Märkige tagatise liik, kasutades IV lisas („Varaklassid”) määratletud
varaklasse. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – riigivõlakirjad
2 – äriühingu võlakirjad
3 – omakapitaliinstrument
4 – ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad
5 – struktureeritud väärtpaberid
6 – kollateraliseeritud väärtpaberid
7 – raha ja hoiused
8 – hüpoteeklaenud ja laenud
9 – kinnisvara
0 – muud investeeringud
10 – tagatis puudub
Kui ühel struktureeritud tootel on mitut liiki tagatisi, tuleb esitada neist
kõige olulisem.

C0070

Struktureeritud toote liik

Märkige struktureeritud toote liik. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – krediidiriski vahetustehingut sisaldavad väärtpaberid
Väärtpaber või hoius, millel on krediidituletisinstrumendi tunnused (nt
krediidiriski vahetustehingud või krediidiriski optsioonid)
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JUHISED

2 – püsitähtajaga vahetustehingud
(intressimäära vahetustehingu tunnustega väärtpaber, mille ujuvintressi
korrigeeritakse perioodiliselt vastavalt turuintressile fikseeritud tähtaja
puhul)
3 – varaga tagatud väärtpaberid
(väärtpaber, mille tagatis on vara)
4 – hüpoteekväärtpaberid
(väärtpaber, mille tagatis on kinnisvara)
5 – ärihüpoteekväärtpaberid
(väärtpaber, mille tagatis on kinnisvara, nt jaekaubanduskinnisvara, büroo
hooned, tööstushooned, kortermajad ja hotellid)
6 – kollateraliseeritud võlakohustused
(struktureeritud võlaväärtpaber, mille tagatis on portfell, mis koosneb
tagatud või tagamata võlakirjadest, mille on emiteerinud äriühing või
riik; või tagatud või tagamata laenud, mis on antud juriidilisest isikust
pangaklientidele jae- või tööstussektoris)
7 – kollateraliseeritud laenukohustused
(väärtpaber, mille alusvaraks on laenuportfell, kusjuures väärtpaberi raha
vood tulenevad portfellist)
8 – kollateraliseeritud hüpoteegiga seotud kohustused
(investeerimisjärgu väärtpaber, mille tagatis on võlakirjade, laenude ja
muude varade kogum)
9 – intressimääraga seotud väärtpaberid ja hoiused
10 – omakapitaliinstrumentide ja nende indeksiga seotud väärtpaberid ja
hoiused
11 – välisvaluutakursi ja kaubahinnaga seotud väärtpaberid ja hoiused
12 – hübriidstruktuuriga väärtpaberid ja hoiused
(sealhulgas kinnisvara- ja omakapitaliväärtpaberid)
13 – turuga seotud väärtpaberid ja hoiused
14 – kindlustusega seotud väärtpaberid ja hoiused, sealhulgas väärtpa
berid, mis katavad katastroofi- ja ilmastikuriski, samuti suremusriski
99 – muu
C0080

Kapitalikaitse

Märkige, kas tootel on kapitalikaitse. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – täielik kapitalikaitse
2 – osaline kapitalikaitse
3 – kapitalikaitse puudub

C0090

Aluseks olev väärtpaber/
indeks/portfell

Kirjeldage selle liiki. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – omakapital ja fondid (valitud aktsiate grupp või portfell)
2 – valuuta (valitud valuutade grupp või portfell)
3 – intressimäär ja -tootlus (võlakirjaindeksid, intressikõverad, lühikeste ja
pikaajaliste tähtaegade puhul kehtivate intressimäärade erinevused, kredii
diriski marginaalid, inflatsioonimäärad ja muud intressimäära või -kõvera
võrdlusnäitajad)
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4 – kaubad (valitud põhikaup või kaubagrupp)
5 – indeks (valitud indeksi tulemusnäitajad)
6 – kombinatsioon (eespool nimetatud võimalike liikide kombinatsioon)
9 – muu (nt muud majandusnäitajad)

C0100

Ostu- või müügioptsioon

Märkige kas tootel on ostu- ja/või müügioptsioon. Valige üks järgmisest
loetelust:
1 – ostja ostuoptsioon
2 – müüja ostuoptsioon
3 – ostja müügioptsioon
4 – müüja müügioptsioon
5 – eespool nimetatute kombinatsioon

C0110
(A15)

Sünteetiline strukturee
ritud toode

Märkige, kas tegemist on struktureeritud tootega, mille puhul varasid üle
ei kanta (nt tooted, mis ei tingi negatiivse/soodsa sündmuse korral varade
ülekandmist, v.a raha). Valige üks järgmisest loetelust:
1 – struktureeritud toode ilma varade ülekandmiseta
2 – struktureeritud toode varade ülekandmisega

C0120

Enne tähtaja lõppu taga
simakstav struktureeritud
toode

Märkige, kas see on struktureeritud toode, mille puhul on ennetähtaegse
tagasimaksmise võimalus, mida käsitatakse põhiosa tagastamisena enne
tähtaja lõppu. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – enne tähtaja lõppu tagasimakstav struktureeritud toode
2 – ei ole enne tähtaja lõppu tagasimakstav struktureeritud toode

C0130

Tagatise väärtus

Struktureeritud tootega seotud tagatise kogusumma, sõltumata tagatise
laadist.
Kui tagatis on antud portfelli alusel, tuleb esitada üksikus lepingus
osutatud väärtus, mitte kogusumma.

C0140

Tagatisportfell

Selles kirjes antakse teavet selle kohta, kas struktureeritud toote tagatis
hõlmab ainult ühte või mitut kindlustus- või edasikindlustusandja hoitud
struktureeritud toodet. Netopositsioonid on seotud struktureeritud toodetes
hoitud positsioonidega. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – tagatis, mis on arvutatud lepingute kogumist tulenevate netopositsioo
nide alusel
2 – tagatis, mis on arvutatud ühe lepingu alusel
10 – tagatis puudub

C0150

Kindel aastatulu

Esitage vajaduse korral täiendavate tunnuskoodide klasside 5 (strukturee
ritud väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) kupongimäär
(kümnendmurruna).
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C0160

Muutuv aastatulu

Esitage vajaduse korral täiendavate tunnuskoodide klasside 5 (strukturee
ritud väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) muutuv tulumäär.
Tavaliselt on see võrdlusnäitajast turumäär pluss hinnavahe, või sõltuvana
portfelli tulemusnäitajatest või indeksist (sõltub alusvarast) või keeruka
malt, nt alusvara hinna muutumise alusel (sõltub muutusest). ►M2 Vaja
duse korral võib selle kirje esitada jadana, et kajastada, kuidas tulu
arvutatakse. ◄

C0170

Makseviivitusest tingitud
kahjumäär

Vajaduse korral täiendavate tunnuskoodide klasside 5 (struktureeritud
väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) puhul protsent inves
__________ ◄),
teeritud summast (esitatakse kümnendmurruna, ►M2
mida makseviivituse korral sisse ei nõuta.
Kui lepingus seda teavet täpsustatud ei ole, seda kirjet ei esitata. Seda
kirjet ei täideta sellise struktureeritud toote puhul, mis ei kujuta endast
laenu.

C0180

Alumine eraldamispunkt

Vajaduse korral täiendavate tunnuskoodide klasside 5 (struktureeritud
väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) puhul lepingus määrat
letud kahjuprotsent (esitatakse kümnendmurruna), mille ületamise korral
kahju mõjutab struktureeritud toodet. Seda kirjet ei täideta sellise struktu
reeritud toote puhul, mis ei kujuta endast laenu.

C0190

Ülemine eraldamispunkt

Vajaduse korral täiendavate tunnuskoodide klasside 5 (struktureeritud
väärtpaberid) ja 6 (kollateraliseeritud väärtpaberid) puhul lepingus määrat
letud kahjuprotsent (esitatakse kümnendmurruna), mille ületamise korral
kahju ei mõjuta enam struktureeritud toodet. Seda kirjet ei täideta sellise
struktureeritud toote puhul, mis ei kujuta endast laenu.

S.08.01 – Avatud positsiooniga tuletisinstrumendid
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe kvartaalset ja iga-aastast esitamist gruppide
kohta.
Käesolevas vormis osutatud tuletisinstrumentide klassid on määratletud käesoleva
määruse IV lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käes
oleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel). Selles vormis esita
takse grupi otse hoitavad ja varaklassidesse A–F kuuluvad tuletisinstrumendid
kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel).

▼M1
Tuletisinstrumente käsitatakse varadena, kui nende Solventsus II kohane väärtus
on positiivne või null. Neid käsitatakse kohustistena, kui nende Solventsus II
kohane väärtus on negatiivne. Hõlmatud on nii varade kui ka kohustistena käsi
tatavad tuletisinstrumendid.

▼B
Teave hõlmab kõiki tuletislepinguid, mis eksisteerisid aruandeperioodil ja mida ei
suletud enne aruandekuupäeva.
Kui sama tuletisinstrumendiga kaubeldakse korduvalt ja seetõttu on avatud mitu
positsiooni, võib tuletisinstrumendi kohta teabe esitada liidetult või netosum
mana, kui selle olulised tunnused on samad ja järgitakse iga asjaomase kirje
konkreetseid juhiseid.
Kui vastavas juhises ei ole teisiti märgitud, tuleb kirjed esitada positiivsete väär
tustena.
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Tuletisinstrument on finantsinstrument või muu leping, millel on järgmised kolm
tunnust:
d) selle väärtus muutub vastavalt muutustele kindlaksmääratud intressimääras,
finantsinstrumendi hinnas, kauba hinnas, välisvaluutakursis, hinna- või
määraindeksis, krediidireitingus või krediidiindeksis või mõnes muus
muutujas, tingimusel, et mitterahalise muutuja korral ei ole tegemist spetsii
filiselt lepingupoolega seotud muutujaga (mõnikord nimetatakse aluseks
olevaks);
e) see kas ei nõua algset netoinvesteeringut või nõuab sellist algset netoinves
teeringut, mis on väiksem, kui oleks nõutav teiste lepinguliikide puhul, mis
eeldatavasti reageeriksid turutegurite muutustele sarnasel viisil;
f) see arveldatakse tulevikus.
See vorm koosneb kahest tabelist: teave hoitavate positsioonide kohta ja teave
tuletisinstrumentide kohta.
Tabelis ƒ„Teave hoitavate positsioonide kohta” esitatakse iga tuletisinstrument
eraldi nii mitmel real, kui on vaja selle tabeli muutujate nõuetekohaseks esita
miseks. Kui sama tuletisinstrumendi puhul saab ühele muutujale anda kaks väär
tust, tuleb see tuletisinstrument esitada rohkem kui ühel real.
Eelkõige tuletisinstrumentide puhul, millel on rohkem kui üks valuutade paar,
tuleb need esitada eri ridadel paaride kaupa.
Tabelis ƒ„Teave tuletisinstrumentide kohta” esitatakse iga tuletisinstrument eraldi
real, märkides tabelisse kõik muutujad.
Kui kasutatakse ainult 1. meetodit, esitatakse grupi järelevalve alla kuuluvate
üksuste hoitavad tuletisinstrumendid konsolideeritud kujul, arvates nendest
maha grupisisesed tehingud. Teave esitatakse järgmiselt:
— kirjeid „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood”
(C0020) ei esitata;
— osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusette
võtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavad tuletisinstrumendid esitatakse
kirjete kaupa;
— vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a,
b ja c konsolideeritud ettevõtjate hoitavad tuletisinstrumendid esitatakse
kirjete kaupa;
— muude seotud ettevõtjate hoitavaid tuletisinstrumente ei kajastata.
Kui kasutatakse ainult 2. meetodit, esitatakse osalust omavate ettevõtjate, kind
lustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate ning tütarettevõtjate hoita
vate tuletisinstrumentide üksikasjalik loetelu, võtmata arvesse solventsusnõude
arvutamiseks kasutatavat proportsionaalset osa. Teave esitatakse järgmiselt:
— esitatakse kirjed „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnus
kood” (C0020);
— osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusette
võtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavad tuletisinstrumendid esitatakse
kirjete kaupa;

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 1032
▼B
— selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate,
abiettevõtjate ja eriotstarbeliste varakogumite hoitavad tuletisinstrumendid,
mis on (Euroopa Majanduspiirkonna riikide, Euroopa Majanduspiirkonna
väliste võrdväärsete riikide ja Euroopa Majanduspiirkonna mittevõrdväärsete
riikide) tütarettevõtjad, esitatakse kirjete kaupa;
— muude seotud ettevõtjate hoitavaid tuletisinstrumente ei kajastata.
Kui kasutatakse 1. ja 2. meetodi kombinatsiooni, esitatakse ühelt poolt grupi
järelevalve alla kuuluvate üksuste hoitavad tuletisinstrumendid konsolideeritud
kujul, arvates nendest maha grupisisesed tehingud, ning teiselt poolt osalust
omavate ettevõtjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate
ning tütarettevõtjate hoitavate tuletisinstrumentide üksikasjalik loetelu, võtmata
arvesse solventsusnõude arvutamiseks kasutatavat proportsionaalset osa.
Esimene pool teabest esitatakse järgmiselt:
— kirjeid „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood”
(C0020) ei esitata;
— osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusette
võtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavad tuletisinstrumendid esitatakse
kirjete kaupa;
— vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a,
b ja c konsolideeritud ettevõtjate hoitavad tuletisinstrumendid esitatakse
kirjete kaupa;
— muude seotud ettevõtjate hoitavaid tuletisinstrumente ei kajastata.
Teine pool teabest esitatakse järgmiselt:
— esitatakse kirjed „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnus
kood” (C0020);
— 2. meetodi all kuuluvate, osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusand
jate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavad tule
tisinstrumendid esitatakse kirjete kaupa;
— selliste 2. meetodi alla kuuluvate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kind
lustusvaldusettevõtjate, abiettevõtjate ja eriotstarbeliste varakogumite hoitavad
tuletisinstrumendid, mis on (Euroopa Majanduspiirkonna riikide, Euroopa
Majanduspiirkonna väliste võrdväärsete riikide ja Euroopa Majanduspiir
konna mittevõrdväärsete riikide) tütarettevõtjad, esitatakse kirjete kaupa;
— muude 2. meetodi alla kuuluvate seotud ettevõtjate hoitavaid tuletisinstru
mente ei kajastata.
Teabe esitamist veergudes „Välisreiting” (C0290) ja „Krediidikvaliteeti hindav
määratud asutus” (C0300) võib piirata (jätta teave esitamata) järgmisel viisil:
c) riikliku järelevalveasutuse otsusega direktiivi 2009/138/EÜ artikli 254 lõike 2
alusel või
d) riikliku järelevalveasutuse otsusega juhul, kui kindlustus- ja edasikindlustu
sandjatel on investeeringute valdkonnas sõlmitud lepingud tegevuse edasiand
miseks, mistõttu see konkreetne teave ei ole ettevõtjale otse kättesaadav.
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Teave hoitavate positsioonide kohta

C0010

Ettevõtja juriidiline nimi

Märkige selle ettevõtja juriidiline nimi, kes tuletisinstrumente hoiab ja kes
kuulub grupi järelevalve alla.
See kirje täidetakse ainult selliste kindlustus- või edasikindlustusandjate,
kindlustusvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate ja tütarettevõtjate
hoitavate tuletisinstrumentide kohta, kelle puhul kasutatakse mahaarvamise
ja agregeerimise meetodit.

C0020

Ettevõtja tunnuskood

Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras, kui tunnuskood on olemas:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude grupi järe
levalve alla kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: ettevõtja
pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav
tunnuskood;
— kui grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on EMP-väline kindlustusvõi edasikindlustusandja või reguleerimata ettevõtja, määrab tunnus
koodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale
tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist
vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + viiekohaline number

C0030

Ettevõtja tunnuskoodi
liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud ettevõtja tunnuskoodi kirje
puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
2 – erikood

C0040

Tuletisinstrumendi
tunnuskood

Tuletisinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.

C0050

Tuletisinstrumendi
tunnuskoodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Tuletisinstrumendi
tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
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6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood
C0060

Portfell

Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus /
aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata) / eraldatud vahendite
kogumid. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – elukindlustus
2 – kahjukindlustus
3 – eraldatud vahendite kogumid
4 – muud ettevõtjasisesed fondid
5 – aktsionäride fondid
6 – üldine
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui ettevõtja kasutab seda ettevõt
tesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust,
tuleb valida „üldine”.

C0070

Fondi number

Kohaldatakse tuletisinstrumentide suhtes, mida hoitakse eraldatud vahen
dite kogumites või muudes ettevõtjasisestes fondides (määratletud vasta
valt riigi turgudele).
Kindlustus- või edasikindlustusandja poolt igale fondile määratud kordu
matu number. See peab olema ühtne ning seda tuleb kasutada fondide
tuvastamiseks teistes vormides. Seda ei tohi kasutada ühegi muu fondi
puhul.

C0080

Investeerimisriskiga
elukindlustuslepingutes
hoitavad
tuletisinstrumendid

Märkige tuletisinstrumendid, mida hoitakse investeerimisriskiga elukind
lustuslepingutes. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – investeerimisriskiga elukindlustus
2 – ei ole investeerimisriskiga elukindlustus

C0090

Tuletisinstrumendi
alusinstrument

Tuletislepingu aluseks oleva instrumendi (vara või kohustis) tunnuskood.
See kirje tuleb täita ainult nende tuletisinstrumentide puhul, millel on
kindlustus- või edasikindlustusandja portfellis üks või mitu alusinstru
menti. Indeksit käsitatakse ühe instrumendina ja see tuleb esitada.
Tuletisinstrumendi alusinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järje
korras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.
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— ►M2 „kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood/mitu vara/
kohustist”, kui aluseks on rohkem kui üks vara või kohustis ◄
Kui aluseks on indeks, tuleb esitada indeksi tunnuskood.

C0100

Tuletisinstrumendi alus
vara või -kohustise
tunnuskood

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Tuletisinstrumendi
alusinstrument” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood
Seda kirjet ei täideta nende tuletisinstrumentide puhul, mille aluseks on
rohkem kui üks vara või kohustis.

C0110

Tuletisinstrumendi
kasutus

Kirjeldage tuletisinstrumendi kasutust (riski mikro-/makromaandus, port
felli tõhus valitsemine).
Riski mikromaandus on seotud ühte finantsinstrumenti (vara või kohustis),
prognoositud tehingut või muud kohustist hõlmavate tuletisinstrumenti
dega.
Riski makromaandus on seotud mitut finantsinstrumenti (varad või kohus
tised), prognoositud tehinguid või muid kohustisi hõlmavate tuletisinstru
mentidega.
Portfelli tõhus valitsemine on tavaliselt seotud tegevustega, millega fondi
valitseja soovib parandada portfelli tulu, vahetades (madalamalt hinnatud)
rahavooskeemi kõrgema väärtusega skeemi vastu, kasutades selleks tule
tisinstrumenti või nende kogumit, muutmata varade portfelli koosseisu, et
vähendada investeeringute summat ja tehingukulusid.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – mikromaandus
2 – makromaandus
3 – nende varade ja kohustiste rahavoogude vastavusse viimine, mida on
kasutatud seoses kattuvusega kohandamise portfellidega
4 – portfelli muud liiki tõhus valitsemine, kui „nende varade ja kohustiste
rahavoogude vastavusse viimine, mida on kasutatud seoses kattuvusega
kohandamise portfellidega”
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C0120

Delta

JUHISED

Esitatakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside B ja C puhul (ostu- ja
müügioptsioonid) seoses aruandekuupäevaga.
Mõõdab optsiooniväärtuse muutuse protsenti seoses alusvara hinna muutu
sega.
See esitatakse kümnendmurruna.

C0130

Tuletisinstrumendi
tinglik väärtus

Tuletisinstrumendiga kaetud või avatud summa.
Futuuride ja optsioonide puhul võrdub see lepingu maht korda käivitus
väärtus ja sellel real esitatud lepingute arv. Vahetustehingute ja forvardite
puhul vastab see sellel real esitatud lepingute summale. Kui käivitus
väärtus vastab vahemikule, tuleb kasutada vahemiku keskmist väärtust.
Tinglik väärtus on seotud summaga, mis on maandatud/investeeritud (kui
riske ei kaeta). Kui toimub mitu tehingut, on see netosumma aruandekuu
päeva seisuga.

C0140

Ostja/Müüja

Ainult futuuride ja optsioonide, vahetustehingute ja krediidituletislepingute
__________ ◄) puhul.
(►M2
Märkige, kas tuletisleping osteti või müüdi.
Vahetustehingute puhul määratakse ostja ja müüja roll sõltuvalt väärtpa
berist või tinglikust väärtusest ja vahetustehingu rahavoogudest.
Vahetustehingus müüja omab väärtpaberit või selle tinglikku väärtust
lepingu sõlmimise ajal ja ta on vajaduse korral valmis need (sealhulgas
lepinguga seonduvad mis tahes muud väljaminevad rahavood) lepingu
kehtivuse ajal üle kandma.
Vahetustehingus ostja omab väärtpaberit või selle tinglikku väärtust tule
tislepingu lõppemise järel ja ja ta saab vajaduse korral lepingu tähtaja
jooksul selle väärtpaberi või tingliku väärtuse, sealhulgas mis tahes
muud lepinguga seotud sissetulevad rahavood.
Valige üks järgmisest loetelust (v.a intressimäära vahetustehingute puhul):
1 – ostja
2 – müüja
Intressimäära vahetustehingute puhul valige üks järgmisest loetelust:
3 – FX–FL: fikseeritud määr ujuva määra vastu
4 – FX–FX: fikseeritud määr fikseeritud määra vastu
5 – FL–FX: ujuv määr fikseeritud määra vastu
6 – FL–FL: ujuv määr ujuva määra vastu

C0150

Aruandekuupäeva
seisuga tasutud
kindlustusmaksed

►M2 Optsioonide eest tehtud maksed (ostu korral) ja ka vahetustehingu
tega seoses alates kindlustus- või edasikindlustusandja poolsest tuletisle
pingu sõlmimisest ette tehtud ja perioodilised kindlustusmaksed. ◄
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C0160

Aruandekuupäeva
seisuga saadud
kindlustusmaksed

►M2 Optsioonide eest saadud maksed (müügi korral) ja ka vahetuste
hingutega seoses alates kindlustus- või edasikindlustusandja poolsest tule
tislepingu sõlmimisest ette saadud ja perioodilised kindlustusmaksed. ◄

C0170

Lepingute arv

Real esitatud sarnaste tuletislepingute arv. See on sõlmitud lepingute arv.
Börsiväliste tuletisinstrumentide puhul märgitakse ühe vahetustehingu
puhul 1, kümne samade tunnustega vahetustehingu puhul märgitakse 10.
Lepingute arv hõlmab neid lepinguid, mis aruandekuupäeva seisuga
kehtivad.

C0180

Lepingumaht

Lepingu alusvarade arv (nt aktsiafutuuride puhul on see tuletislepingu
kohta lõpptähtajal üleantavate aktsiate arv, võlakirjafutuuride puhul on
see iga lepingu aluseks olev võrdlussumma).
Lepingumaht määratakse vastavalt instrumendi liigile. Aktsiafutuuride
puhul on tavaline arvutada see lepingu aluseks olevate aktsiate arvu alusel.
Võlakirjafutuuride puhul on see lepingu aluseks oleva võlakirja nimi
väärtus.
Täidetakse ainult futuuride ja optsioonide kohta.

C0190

C0200

Maksimaalne kahju
lõpetamismenetluse
korral

Kahju maksimaalne summa ettevõtte lõpetamise korral. Tuleb täita täien
dava tunnuskoodi klassi F kohta.

Vahetustehingust tulenev
väljaminev summa

Vahetuslepingu alusel aruandeperioodil üle kantud summa (muu kui kind
lustusmaksed). Võrdub intressimäära vahetustehingute puhul makstud
intressi ning valuutavahetustehingute, krediidiriski vahetustehingute, kogu
tulu vahetustehingute ja muude vahetustehingute puhul üle kantud summa
dega.

Kui krediidituletisinstrument on 100 % tagatud, on maksimaalne kahju
lõpetamismenetluse korral 0.

Juhul kui arveldus on tehtud netoalusel, esitatakse ainult C0200 või
C0210.

C0210

Vahetustehingust tulenev
sissetulev summa

Vahetuslepingu alusel aruandeperioodil saadud summa (muu kui kindlus
tusmaksed). Võrdub intressimäära vahetustehingute puhul saadud intressi
ning valuutavahetustehingute, krediidiriski vahetustehingute, kogutulu
vahetustehingute ja muude vahetustehingute puhul saadud summadega.
Juhul kui arveldus on tehtud netoalusel, esitatakse ainult C0200 või
C0210.

C0220

Alguskuupäev

Märkige lepingust tulenevate kohustuste jõustumise kuupäev ISO 8601
(aaaa-kk-pp) vormingus.
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Kui sama tuletisinstrumendi puhul kehtivad eri kuupäevad, esitage ainult
tuletisinstrumendi esimese tehinguga seotud kuupäev ja iga tuletisinstru
mendi kohta täitke ainult üks rida (mitte eri tehingud eri ridadel), kajas
tades sellesse tuletisinstrumenti investeeritud kogusummat.
Lepingu uuendamise korral on tuletisinstrumendi tehingu kuupäevaks
lepingu uuendamise kuupäev.

C0230

Kestus

Tuletisinstrumendi kestus, st tähtaja lõpuni jäänud modifitseeritud kestus
nende tuletisinstrumentide puhul, mille puhul kestust saab mõõta.
Võrdub tuletisinstrumendiga seotud sissetulevate ja väljaminevate raha
voogude vahega, kui see on asjakohane.

C0240

Solventsus II kohane
väärtus

Tuletisinstrumendi väärtus aruandekuupäeva seisuga, arvutatud direktiivi
2009/138/EÜ artikli 75 kohaselt. See võib olla nii positiivne, negatiivne
kui ka null.

C0250

Hindamismeetod

Märkige tuletisinstrumentide hindamisel kasutatud meetod. Valige üks
järgmisest loetelust:
1 – samade varade või kohustiste noteeritud turuhind aktiivsetel turgudel
2 – sarnaste varade või kohustiste noteeritud turuhind aktiivsetel turgudel
3 – alternatiivsed hindamismeetodid
6 – delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 9 lõike 4 kohane
hindamine.

Teave tuletisinstrumentide kohta

C0040

Tuletisinstrumendi
tunnuskood

Tuletisinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.

C0050

Tuletisinstrumendi
tunnuskoodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Tuletisinstrumendi
tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
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6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

C0260

Vastaspoole nimi

Tuletisinstrumendi vastaspoole nimi. Kui see on teada, esitatakse selles
veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esita
takse juriidiline nimi.
Arvestada tuleks järgmist:
— börsil kaubeldavate tuletisinstrumentide puhul börsi nimi või
— börsiväliselt kaubeldavate ja keskse vastaspoole kaudu kliiritavate tule
tisinstrumentide puhul keskse vastaspoole nimi või
— muude börsiväliste tuletisinstrumentide puhul lepingulise vastaspoole
nimi.

C0270

Vastaspoole tunnuskood

Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul seoses muude
lepinguliste vastaspooltega kui börs ja keskne vastaspool.
Märkige vastaspoole ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.
Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.

C0280

Vastaspoole tunnuskoodi
liik

Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul seoses muude
lepinguliste vastaspooltega kui börs ja keskne vastaspool.
Märkige veerus „Vastaspoole tunnuskood” kasutatud koodi liik. Valige
üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
9 – puudub

C0290

Välisreiting

Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul.
►M2 Krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse poolt tuletisinstrumendi
vastaspoolele antud reiting aruandekuupäeva seisuga. ◄
Seda veergu ei täideta tuletisinstrumentide puhul, millega seoses sisemu
delit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad sisereitin
guid. Kui sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei
kasuta sisereitinguid, tuleb see kirje esitada.
►M2 Kui emissioonireiting ei ole teada, siis lahtrit ei täideta. ◄
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Krediidikvaliteeti hindav
määratud asutus

►M2 Märkige veerus C0290 esitatud välisreitingu andnud krediidikvali
teeti hindav asutus, valides ühe järgmisest loetelust. Krediidikvaliteeti
hindava asutuse tütarettevõtja antud reitingu korral märkige emaettevõtjast
krediidikvaliteeti hindav asutus (kasutatud on ESMA loetelu reitinguagen
tuuride kohta, kes on registreeritud või sertifitseeritud vastavalt Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrusele (EÜ)
nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta). Kui ESMA on registreerinud
või sertifitseerinud uue reitinguagentuuri, kuid loetelu ei ole ajakohastatud,
valige „Muu krediidikvaliteeti hindav määratud asutus”.
Täidetakse vähemalt täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 5, 6 ja 8
(hüpoteeklaenud ja laenud muudele kui füüsilistele isikutele) kohta, kui
see on asjakohane.
— Euler Hermes Rating GmbH (LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
— Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI: 35380002378CEGMRVW86)
— BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
— Creditreform Rating AG (LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
— Scope Ratings AG (varem
391200WU1EZUQFHDWE91)

PSR

Rating

GmbH)

(LEI:

— ICAP Group SA (LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
— GBB-Rating Gesellschaft für
391200OLWXCTKPADVV72)
— ASSEKURATA
Assekuranz
529900977LETWLJF3295)

Bonitätsbeurteilung

Rating-Agentur

GmbH

GmbH

(LEI:

(LEI:

— ARC Ratings, S.A. (varem Companhia Portuguesa de Rating, S.A)
(LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
— AM Best Europe-Rating
549300VO8J8E5IQV1T26)

Services

Ltd.

(AMBERS)

(LEI:

— DBRS Ratings Limited (LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
— Fitch France S.A.S. (LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
— Fitch Deutschland GmbH (LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
— Fitch Italia S.p.A. (LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
— Fitch Polska S.A. (LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
— Fitch Ratings España S.A.U. (LEI: 213800RENFIIODKETE60)
— Fitch Ratings Limited (LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
— Fitch Ratings CIS Limited (LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI: 549300V4LCOYCM
NUVR81)
— Moody's France S.A.S. (LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
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— Moody's Deutschland GmbH (LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
— Moody's Italia S.r.l. (LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
— Moody's Investors Service España S.A. (LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
— Moody's Investors Service Ltd (LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
— S&P Global Ratings France SAS (LEI: 54930035REY2YCDSBH09)
— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI:
549300363WVTTH0TW460)
— CRIF Ratings S.r.l. (varem CRIF S.p.A.) (LEI: 8156001AB6A1D740F237)
— Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
— European Rating Agency, a.s. (LEI: 097900BFME0000038276)
— Axesor conocer para decidir SA (LEI: 95980020140005900000)
— Cerved Rating Agency S.p.A. (varem CERVED Group S.p.A.) (LEI:
8156004AB6C992A99368)
— Kroll Bond Rating Agency (LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
— The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
— Dagong Europe Credit Rating
815600BF4FF53B7C6311)

Srl

(Dagong

Europe)

(LEI:

— Spread Research (LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
— EuroRating Sp. z o.o. (LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
— HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI:
549300IFL3XJKTRHZ480)
— Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
— Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI: 54930016113PD33V1H31)
— modeFinance S.r.l. (LEI: 815600B85A94A0122614)
— INC Rating Sp. z o.o. (LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
— Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
— Muu krediidikvaliteeti hindav määratud asutus
See veerg tuleb täita, kui täidetakse veerg „Välisreiting” (C0290). ◄

C0310

Krediidikvaliteedi aste

Esitage tuletisinstrumendi vastaspoolele direktiivi 2009/138/EÜ artikli 109a
lõike 1 kohaselt määratud krediidikvaliteedi aste. Krediidikvaliteedi aste
kajastab mis tahes krediidikvaliteedi korrigeerimist, mida ettevõttesiseselt
teevad standardvalemit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad.

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 1042
▼B
Seda veergu ei täideta tuletisinstrumentide puhul, millega seoses sisemudelit
kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad sisereitinguid. Kui
sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad ei kasuta sise
reitinguid, tuleb see kirje esitada.
Valige üks järgmisest loetelust:
0 – krediidikvaliteedi aste 0
1 – krediidikvaliteedi aste 1
2 – krediidikvaliteedi aste 2
3 – krediidikvaliteedi aste 3
4 – krediidikvaliteedi aste 4
5 – krediidikvaliteedi aste 5
6 – krediidikvaliteedi aste 6
9 – reiting ei ole teada
C0320

Sisereiting

Sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate varade sise
reiting, kui sisemudelis kasutatakse sisereitinguid. Kui sisemudelit kasutav
kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab üksnes välisreitinguid, ei tule
käesolevat veergu täita.

C0330

Vastaspoole grupp

Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul seoses muude
lepinguliste vastaspooltega kui börs ja keskne vastaspool.
Vastaspoole lõpliku emaüksuse nimi. Kui see on teada, esitatakse selles
veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esita
takse juriidiline nimi.

C0340

Vastaspoole grupi
tunnuskood

Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul seoses muude
lepinguliste vastaspooltega kui börs ja keskne vastaspool.
Märkige ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.
Kui see ei ole teada, seda veergu ei täideta.

C0350

Vastaspoole grupi
tunnuskoodi liik

Märkige veerus „Vastaspoole grupi tunnuskood” kasutatud koodi liik.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
9 – puudub

C0360

Lepingu nimetus

Tuletislepingu nimetus.

C0370

Valuuta

Märkige tuletisinstrumendi valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus, st tule
tisinstrumendi tingliku väärtuse valuuta (nt optsioon, mille aluseks on
summa USA dollarites; valuuta, milles lepingukohaselt väljendatakse
valuutavahetustehingute tinglikku väärtust jne).

C0380

Täiendav tunnuskood

Käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel) määratletud
varade liigitamise täiendavad tunnuskoodid. Tuletisinstrumentide liigitami
seks täiendavate tunnuskoodide tabeli alusel peavad kindlustus- ja edasi
kindlustusandjad lähtuma kõige olulisemast riskist, millele tuletisinstru
ment on avatud.
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Käivitusväärtus

Futuuride võrdlushind, optsioonide täitmishind (võlakirjade puhul on hind
protsent nominaalsummast), forvardite puhul valuutavahetuskurss või
intressimäär jne.
Ei täideta täiendava tunnuskoodi klassi D3 puhul (intressimäära ja valuu
tavahetustehingud). Kui see ei ole võimalik, ei täideta seda veergu täien
dava tunnuskoodi klassi F1 puhul (krediidiriski vahetustehingud).
Kui aja jooksul esineb mitu käivitusväärtust, esitage ka järgmine käivitus
väärtus.
Kui tuletisinstrumendi käivitusväärtus on määratletud vahemikuna, esitage
need komadega (,) eraldatult, kui vahemik ei ole järgnevus; kui vahemikus
on järgnevad väärtused, eraldage need kriipsuga (–).

C0400

Lepingu lõpetamise
käivitav sündmus

Märkige sündmus, mis põhjustab lepingu lõpetamise, kuid mis ei ole
lepingutingimuste tavapärane aegumine. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – aluseks oleva või võrdlusüksuse pankrot
2 – aluseks oleva võrdlusvara väärtuse järsk vähenemine
3 – aluseks oleva vara või üksuse krediidireitingu järsk langemine
4 – lepingu uuendamine, st tuletisinstrumendist tuleneva kohustuse asen
damine uue kohustusega või tuletisinstrumendi lepingupoole asendamine
uue lepingupoolega
5 – mitu sündmust või nende kombinatsioon
6 –muu
9 – lepingu lõpetamise käivitav sündmus puudub

C0410

Vahetustehingu käigus
tasutud summa valuuta

Märkige vahetustehingu hinna valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus
(ainult valuutavahetustehingute ning valuuta- ja intressimäära vahetuste
hingute puhul).

C0420

Vahetustehingu käigus
saadud summa valuuta

Märkige vahetustehingu nominaalsumma valuuta tähtkood ISO 4217
vormingus (ainult valuutavahetustehingute ning valuuta- ja intressimäära
vahetustehingute puhul).

C0430

Lõpptähtaeg

Märkige lepingust tulenev tuletislepingu lõppemise kuupäev ISO 8601
(aaaa-kk-pp) vormingus (lõpptähtaeg, (Euroopa või Ameerika) optsioonide
puhul aegumise kuupäev jne).

S.08.02 – Tehingud tuletisinstrumentidega
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe kvartaalset ja iga-aastast esitamist gruppide
kohta.
Käesolevas vormis osutatud tuletisinstrumentide klassid on määratletud käesoleva
määruse IV lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käes
oleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel).
Selles vormis esitatakse grupi otse hoitavad, lõppenud lepinguga seotud ja varak
lassidesse A–F kuuluvad tuletisinstrumendid kirjete kaupa (st mitte alusvarade
arvessevõtmise meetodi alusel). Kui leping veel kehtib, kuid selle mahtu on
vähendatud, esitatakse teave lõpetatud osa kohta.
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Tuletisinstrumente käsitatakse varadena, kui nende Solventsus II kohane väärtus
on positiivne või null. ►M2 Neid käsitatakse kohustistena, kui nende Solventsus
II kohane väärtus on negatiivne. ◄ Hõlmatud on nii varade kui ka kohustistena
käsitatavad tuletisinstrumendid.
Lõppenud lepinguga seotud tuletisinstrumendina käsitatakse sellist tuletisinstru
menti, mida käsitlev leping kehtis aruandeperioodil (viimasel kvartalil, kui vorm
esitatakse kord kvartalis, või viimasel aastal, kui vorm esitatakse kord aastas)
teatava aja jooksul, kuid lõppes enne aruandeperioodi lõppu.
Kui sama tuletisinstrumendiga kaubeldakse korduvalt, võib tuletisinstrumendi
kohta teabe esitada liidetult või netosummana (märkides ainult esimese ja viimase
tehingukuupäeva), kui nende olulised tunnused on samad ja järgitakse iga asja
omase kirje konkreetseid juhiseid.
Kui vastavas juhises ei ole teisiti märgitud, tuleb kirjed esitada positiivsete väär
tustena.
Tuletisinstrument on finantsinstrument või muu leping, millel on järgmised kolm
tunnust:
g) selle väärtus muutub vastavalt muutustele kindlaksmääratud intressimääras,
finantsinstrumendi hinnas, kauba hinnas, välisvaluutakursis, hinna- või
määraindeksis, krediidireitingus või krediidiindeksis või mõnes muus
muutujas, tingimusel, et mitterahalise muutuja korral ei ole tegemist spetsii
filiselt lepingupoolega seotud muutujaga (mõnikord nimetatakse aluseks
olevaks);
h) see kas ei nõua algset netoinvesteeringut või nõuab sellist algset netoinves
teeringut, mis on väiksem, kui oleks nõutav teiste lepinguliikide puhul, mis
eeldatavasti reageeriksid turutegurite muutustele sarnasel viisil;
i) see arveldatakse tulevikus.
See vorm koosneb kahest tabelist: teave hoitavate positsioonide kohta ja teave
tuletisinstrumentide kohta.
Tabelis ƒ„Teave hoitavate positsioonide kohta” esitatakse iga tuletisinstrument
eraldi nii mitmel real, kui on vaja selle tabeli muutujate nõuetekohaseks esita
miseks. Kui sama tuletisinstrumendi puhul saab ühele muutujale anda kaks väär
tust, tuleb see tuletisinstrument esitada rohkem kui ühel real.
Eelkõige tuletisinstrumentide puhul, millel on rohkem kui üks valuutade paar,
tuleb need esitada eri ridadel paaride kaupa.
Tabelis ƒ„Teave tuletisinstrumentide kohta” esitatakse iga tuletisinstrument eraldi
real, märkides tabelisse kõik muutujad.
Käesolev vorm täidetakse juhul, kui kasutatakse 1. meetodit (raamatupidamise
konsolideerimisel põhinev meetod) või 2. meetodit (mahaarvamise ja agregeeri
mise meetod) või nende kombinatsiooni.
Kui kasutatakse ainult 1. meetodit, esitatakse grupi järelevalve alla kuuluvate
üksuste hoitavad, lõppenud lepinguga seotud tuletisinstrumendid konsolideeritud
kujul, arvates nendest maha grupisisesed tehingud. Teave esitatakse järgmiselt:
— kirjeid „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood”
(C0020) ei esitata;
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— osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusette
võtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavad, lõppenud lepinguga seotud
tuletisinstrumendid esitatakse kirjete kaupa;

— vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a,
b ja c konsolideeritud ettevõtjate hoitavad, lõppenud lepinguga seotud tuleti
sinstrumendid esitatakse kirjete kaupa;

— muude seotud ettevõtjate hoitavaid, lõppenud lepinguga seotud tuletisinstru
mente ei kajastata.

Kui kasutatakse ainult 2. meetodit, esitatakse osalust omavate ettevõtjate, kind
lustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate ning tütarettevõtjate hoita
vate, lõppenud lepinguga seotud tuletisinstrumentide üksikasjalik loetelu, võtmata
arvesse solventsusnõude arvutamiseks kasutatavat proportsionaalset osa. Teave
esitatakse järgmiselt:

— esitatakse kirjed „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnus
kood” (C0020);

— osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusette
võtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavad, lõppenud lepinguga seotud
tuletisinstrumendid esitatakse kirjete kaupa;

— selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate,
abiettevõtjate ja eriotstarbeliste varakogumite hoitavad, lõppenud lepinguga
seotud tuletisinstrumendid, mis on (Euroopa Majanduspiirkonna riikide,
Euroopa Majanduspiirkonna väliste võrdväärsete riikide ja Euroopa Majan
duspiirkonna mittevõrdväärsete riikide) tütarettevõtjad, esitatakse kirjete
kaupa;

— muude seotud ettevõtjate hoitavaid, lõppenud lepinguga seotud tuletisinstru
mente ei kajastata.

Kui kasutatakse 1. ja 2. meetodi kombinatsiooni, esitatakse ühelt poolt grupi
järelevalve alla kuuluvate üksuste hoitavad, lõppenud lepinguga seotud tuletisins
trumendid konsolideeritud kujul, arvates nendest maha grupisisesed tehingud,
ning teiselt poolt osalust omavate ettevõtjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja sega
finantsvaldusettevõtjate ning tütarettevõtjate hoitavate, lõppenud lepinguga seotud
tuletisinstrumentide üksikasjalik loetelu, võtmata arvesse solventsusnõude arvu
tamiseks kasutatavat proportsionaalset osa.

Esimene pool teabest esitatakse järgmiselt:

— kirjeid „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood”
(C0020) ei esitata;

— osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusette
võtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavad, lõppenud lepinguga seotud
tuletisinstrumendid esitatakse kirjete kaupa;

— vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a,
b ja c konsolideeritud ettevõtjate hoitavad, lõppenud lepinguga seotud tuleti
sinstrumendid esitatakse kirjete kaupa;
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— muude seotud ettevõtjate hoitavaid, lõppenud lepinguga seotud tuletisinstru
mente ei kajastata.
Teine pool teabest esitatakse järgmiselt:
— esitatakse kirjed „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnus
kood” (C0020);
— 2. meetodi all kuuluvate, osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusand
jate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavad,
lõppenud lepinguga seotud tuletisinstrumendid esitatakse kirjete kaupa;
— selliste 2. meetodi alla kuuluvate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kind
lustusvaldusettevõtjate, abiettevõtjate ja eriotstarbeliste varakogumite
hoitavad, lõppenud lepinguga seotud tuletisinstrumendid, mis on (Euroopa
Majanduspiirkonna riikide, Euroopa Majanduspiirkonna väliste võrdväärsete
riikide ja Euroopa Majanduspiirkonna mittevõrdväärsete riikide) tütarette
võtjad, esitatakse kirjete kaupa;
— muude 2. meetodi alla kuuluvate seotud ettevõtjate hoitavaid, lõppenud
lepinguga seotud tuletisinstrumente ei kajastata.

KIRJE

JUHISED

Teave hoitavate positsioonide kohta

C0010

Ettevõtja juriidiline nimi

Märkige selle ettevõtja juriidiline nimi, kes tuletisinstrumente hoiab ja kes
kuulub grupi järelevalve alla.
See kirje täidetakse ainult selliste kindlustus- või edasikindlustusandjate,
kindlustusvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate ja tütarettevõtjate
hoitavate tuletisinstrumentide kohta, kelle puhul kasutatakse mahaarvamise
ja agregeerimise meetodit.

C0020

Ettevõtja tunnuskood

Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras, kui tunnuskood on olemas:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude grupi järe
levalve alla kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: ettevõtja
pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav
tunnuskood;
— kui grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on EMP-väline kindlustusvõi edasikindlustusandja või reguleerimata ettevõtja, määrab tunnus
koodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale
tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist
vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + viiekohaline number

C0030

Ettevõtja tunnuskoodi
liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud ettevõtja tunnuskoodi kirje
puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
2 – erikood
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C0040

Tuletisinstrumendi
tunnuskood

JUHISED

Tuletisinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.

C0050

Tuletisinstrumendi
tunnuskoodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Tuletisinstrumendi
tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

C0060

Portfell

Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus /
aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata) / eraldatud vahendite
kogumid. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – elukindlustus
2 – kahjukindlustus
3 – eraldatud vahendite kogumid
4 – muud ettevõtjasisesed fondid
5 – aktsionäride fondid
6 – üldine
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui ettevõtja kasutab seda ettevõt
tesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust,
tuleb valida „üldine”.

C0070

Fondi number

Kohaldatakse tuletisinstrumentide suhtes, mida hoitakse eraldatud vahen
dite kogumites või muudes ettevõtjasisestes fondides (määratletud vasta
valt riigi turgudele).
Kindlustus- või edasikindlustusandja poolt igale fondile määratud kordu
matu number. See peab olema ühtne ning seda tuleb kasutada fondide
tuvastamiseks teistes vormides. Seda ei tohi kasutada ühegi muu fondi
puhul.
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C0080

Investeerimisriskiga
elukindlustuslepingutes
hoitavad
tuletisinstrumendid

JUHISED

Märkige tuletisinstrumendid, mida hoitakse investeerimisriskiga elukind
lustuslepingutes. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – investeerimisriskiga elukindlustus
2 – ei ole investeerimisriskiga elukindlustus

C0090

Tuletisinstrumendi
alusinstrument

Tuletislepingu aluseks oleva instrumendi (vara või kohustis) tunnuskood.
See kirje tuleb täita ainult nende tuletisinstrumentide puhul, millel on
kindlustus- või edasikindlustusandja portfellis üks või mitu alusinstru
menti. Indeksit käsitatakse ühe instrumendina ja see tuleb esitada.
Tuletisinstrumendi alusinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järje
korras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt
— ►M2 „kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood/mitu vara/
kohustist”, kui aluseks on rohkem kui üks vara või kohustis ◄
Kui aluseks on indeks, tuleb esitada indeksi tunnuskood.

C0100

Tuletisinstrumendi alus
vara või -kohustise
tunnuskood

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Tuletisinstrumendi
alusinstrument” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood
Seda kirjet ei täideta nende tuletisinstrumentide puhul, mille aluseks on
rohkem kui üks vara või kohustis.

C0110

Tuletisinstrumendi
kasutus

Kirjeldage tuletisinstrumendi kasutust (riski mikro-/makromaandus, port
felli tõhus valitsemine).
Riski mikromaandus on seotud ühte finantsinstrumenti (vara või kohustis),
prognoositud tehingut või muud kohustist hõlmavate tuletisinstrumentidega.
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Riski makromaandus on seotud mitut finantsinstrumenti (varad või kohus
tised), prognoositud tehinguid või muid kohustisi hõlmavate tuletisinstru
mentidega.
Portfelli tõhus valitsemine on tavaliselt seotud tegevustega, millega fondi
valitseja soovib parandada portfelli tulu, vahetades (madalamalt hinnatud)
rahavooskeemi kõrgema väärtusega skeemi vastu, kasutades selleks tuleti
sinstrumenti või nende kogumit, muutmata varade portfelli koosseisu, et
vähendada investeeringute summat ja tehingukulusid.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – mikromaandus
2 – makromaandus
3 – nende varade ja kohustiste rahavoogude vastavusse viimine, mida on
kasutatud seoses kattuvusega kohandamise portfellidega
4 – portfelli muud liiki tõhus valitsemine, kui „nende varade ja kohustiste
rahavoogude vastavusse viimine, mida on kasutatud seoses kattuvusega
kohandamise portfellidega”

C0120

Tuletisinstrumendi
tinglik väärtus

Tuletisinstrumendiga kaetud või avatud summa.
Futuuride ja optsioonide puhul võrdub see lepingu maht korda käivitus
väärtus ja sellel real esitatud lepingute arv. Vahetustehingute ja forvardite
puhul vastab see sellel real esitatud lepingute summale.
Tinglik väärtus on seotud summaga, mis on maandatud/investeeritud (kui
riske ei kaeta). Kui toimub mitu tehingut, on see netosumma aruandekuu
päeva seisuga.

C0130

Ostja/Müüja

Ainult futuuride ja optsioonide, vahetustehingute ja krediidituletislepingute
(valuuta, krediidiriski ja väärtpaberite vahetustehingud) puhul.
Märkige, kas tuletisleping osteti või müüdi.
Vahetustehingute puhul määratakse ostja ja müüja roll sõltuvalt väärtpa
berist või tinglikust väärtusest ja vahetustehingu rahavoogudest.
Vahetustehingus müüja omab väärtpaberit või selle tinglikku väärtust
lepingu sõlmimise ajal ja ta on vajaduse korral valmis need (sealhulgas
lepinguga seonduvad mis tahes muud väljaminevad rahavood) lepingu
kehtivuse ajal üle kandma.
Vahetustehingus ostja omab väärtpaberit või selle tinglikku väärtust tule
tislepingu lõppemise järel ja ta saab vajaduse korral lepingu tähtaja
jooksul selle väärtpaberi või tingliku väärtuse, sealhulgas mis tahes
muud lepinguga seotud sissetulevad rahavood.
Valige üks järgmisest loetelust (v.a intressimäära vahetustehingute puhul):
1 – ostja
2 – müüja
Intressimäära vahetustehingute puhul valige üks järgmisest loetelust:
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3 – FX–FL: fikseeritud määr ujuva määra vastu
4 – FX–FX: fikseeritud määr fikseeritud määra vastu
5 – FL–FX: ujuv määr fikseeritud määra vastu
6 – FL–FL: ujuv määr ujuva määra vastu

C0140

Aruandekuupäeva
seisuga tasutud
kindlustusmaksed

►M2 Optsioonide eest tehtud maksed (ostu korral) ja ka vahetustehingu
tega seoses alates kindlustus- või edasikindlustusandja poolsest tuletisle
pingu sõlmimisest ette tehtud ja perioodilised kindlustusmaksed. ◄

C0150

Aruandekuupäeva
seisuga saadud
kindlustusmaksed

►M2 Optsioonide eest saadud maksed (müügi korral) ja ka vahetuste
hingutega seoses alates kindlustus- või edasikindlustusandja poolsest tule
tislepingu sõlmimisest ette saadud ja perioodilised kindlustusmaksed. ◄

C0160

Aruandekuupäeva
seisuga teenitud kasum
või kahjum

►M2 Tuletisinstrumendi puhul alates kindlustus- või edasikindlustu
sandja poolsest tuletislepingu sõlmimisest kuni lepingu lõpuni või tuleti
sinstrumendi lõpptähtajani teenitud kasumi või kahjumi summa. Summa
vastab soetus- ja müügiväärtuse (hinna) vahele. ◄
See võib olla positiivne (kasum) või negatiivne (kahjum).

C0170

Lepingute arv

Real esitatud sarnaste tuletislepingute arv. Börsiväliselt kaubeldavate tule
tisinstrumentide puhul märgitakse ühe vahetustehingu puhul 1, kümne
samade tunnustega vahetustehingu puhul märgitakse 10.
Lepingute arv hõlmab neid lepinguid, mis kehtisid teatavat aega, kuid olid
aruandekuupäeva seisuga lõppenud.

C0180

Lepingumaht

Lepingu alusvarade arv (nt aktsiafutuuride puhul on see tuletislepingu
kohta lõpptähtajal üleantavate aktsiate arv, võlakirjafutuuride puhul on
see iga lepingu aluseks olev võrdlussumma).
Lepingumaht määratakse vastavalt instrumendi liigile. Aktsiafutuuride
puhul on tavaline arvutada see lepingu aluseks olevate aktsiate arvu alusel.
Võlakirjafutuuride puhul on see lepingu aluseks oleva võlakirja nimi
väärtus.
Täidetakse ainult futuuride ja optsioonide kohta.

C0190

Maksimaalne kahju
lõpetamismenetluse
korral

Kahju maksimaalne summa ettevõtte lõpetamise korral. Tuleb täita täien
dava tunnuskoodi klassi F kohta.

C0200

Vahetustehingust tulenev
väljaminev summa

Vahetuslepingu alusel aruandeperioodil üle kantud summa (muu kui kind
lustusmaksed). Võrdub intressimäära vahetustehingute puhul makstud
intressi ning valuutavahetustehingute, krediidiriski vahetustehingute, kogu
tulu vahetustehingute ja muude vahetustehingute puhul üle kantud summa
dega.
Juhul kui arveldus on tehtud netoalusel, esitatakse ainult C0200 või
C0210.
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C0210

Vahetustehingust tulenev
sissetulev summa

JUHISED

Vahetuslepingu alusel aruandeperioodil saadud summa (muu kui kindlus
tusmaksed). Võrdub intressimäära vahetustehingute puhul saadud intressi
ning valuutavahetustehingute, krediidiriski vahetustehingute, kogutulu
vahetustehingute ja muude vahetustehingute puhul saadud summadega.
Juhul kui arveldus on tehtud netoalusel, esitatakse ainult C0200 või
C0210.

C0220

Alguskuupäev

Märkige lepingust tulenevate kohustuste jõustumise kuupäev ISO 8601
(aaaa-kk-pp) vormingus.
Kui sama tuletisinstrumendiga kaubeldakse korduvalt, esitage ainult tule
tisinstrumendi esimese tehinguga seotud kuupäev ja iga tuletisinstrumendi
kohta täitke ainult üks rida (mitte eri tehingud eri ridadel), kajastades
sellesse tuletisinstrumenti investeeritud kogusumma, võttes arvesse tehin
gute erinevaid kuupäevi.
Lepingu uuendamise korral on tuletisinstrumendi tehingu kuupäevaks
lepingu uuendamise kuupäev.

C0230

Solventsus II kohane
väärtus

►M1 Tuletisinstrumendi väärtus tehingukuupäeva (lepingu lõppemise või
müügi) või lõpptähtaja seisuga, arvutatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75
kohaselt. See võib olla nii positiivne, negatiivne kui ka null. ◄

KIRJE

JUHISED

Teave tuletisinstrumentide kohta

C0040

Tuletisinstrumendi
tunnuskood

Tuletisinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.

C0050

Tuletisinstrumendi
tunnuskoodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Tuletisinstrumendi
tunnuskood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood
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C0240

Vastaspoole nimi

JUHISED

Tuletisinstrumendi vastaspoole nimi. Kui see on teada, esitatakse selles
veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esita
takse juriidiline nimi.
Arvestada tuleks järgmist:
— börsil kaubeldavate tuletisinstrumentide puhul börsi nimi või
— börsiväliselt kaubeldavate ja keskse vastaspoole kaudu kliiritavate tule
tisinstrumentide puhul keskse vastaspoole nimi või
muude börsiväliste tuletisinstrumentide puhul lepingulise vastaspoole
nimi.

C0250

Vastaspoole tunnuskood

Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul seoses muude
lepinguliste vastaspooltega kui börs ja keskne vastaspool.
Märkige ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.
Kui see ei ole teada, seda veergu ei täideta.

C0260

Vastaspoole tunnuskoodi
liik

Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul.
Märkige veerus „Vastaspoole tunnuskood” kasutatud koodi liik. Valige
üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
9 – puudub

C0270

Vastaspoole grupp

Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul seoses muude
lepinguliste vastaspooltega kui börs ja keskne vastaspool.
Vastaspoole lõpliku emaüksuse nimi. Kui see on teada, esitatakse selles
veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole teada, esita
takse juriidiline nimi.

C0280

Vastaspoole grupi
tunnuskood

Täidetakse ainult börsiväliste tuletisinstrumentide puhul seoses muude
lepinguliste vastaspooltega kui börs ja keskne vastaspool.
Märkige ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.
Kui see ei ole teada, seda veergu ei täideta.

C0290

Vastaspoole grupi
tunnuskoodi liik

Märkige veerus „Vastaspoole grupi tunnuskood” kasutatud koodi liik.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
9 – puudub

C0300

Lepingu nimetus

Tuletislepingu nimetus.

C0310

Valuuta

Märkige tuletisinstrumendi valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus, st tule
tisinstrumendi tingliku väärtuse valuuta (nt optsioon, mille aluseks on
summa USA dollarites; valuuta, milles lepingukohaselt väljendatakse
valuutavahetustehingute tinglikku väärtust jne).
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JUHISED

C0320

Täiendav tunnuskood

Käesoleva määruse VI lisas (Täiendavate tunnuskoodide tabel) määrat
letud varade liigitamise täiendavad tunnuskoodid. Tuletisinstrumentide
liigitamiseks täiendavate tunnuskoodide tabeli alusel peavad kindlustusja edasikindlustusandjad lähtuma kõige olulisemast riskist, millele tuleti
sinstrument on avatud.

C0330

Käivitusväärtus

Futuuride võrdlushind, optsioonide täitmishind (võlakirjade puhul on hind
protsent nominaalsummast), forvardite puhul valuutavahetuskurss või
intressimäär jne.
Ei täideta täiendava tunnuskoodi klassi D3 puhul (intressimäära ja valuu
tavahetustehingud).
Kui see ei ole võimalik, ei täideta seda veergu täiendava tunnuskoodi
klassi F1 puhul (krediidiriski vahetustehingud).
Kui aja jooksul esineb mitu käivitusväärtust, esitage ka järgmine käivitus
väärtus.
Kui tuletisinstrumendi käivitusväärtus on määratletud vahemikuna, esitage
need komadega (,) eraldatult, kui vahemik ei ole järgnevus; kui vahemikus
on järgnevad väärtused, eraldage need kriipsuga (–).

C0340

Lepingu lõpetamise
käivitav sündmus

Märkige sündmus, mis põhjustab lepingu lõpetamise, kuid mis ei ole
lepingutingimuste tavapärane aegumine. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – aluseks oleva või võrdlusüksuse pankrot
2 – aluseks oleva võrdlusvara väärtuse järsk vähenemine
3 – aluseks oleva vara või üksuse krediidireitingu järsk langemine
4 – lepingu uuendamine, st tuletisinstrumendist tuleneva kohustuse asen
damine uue kohustusega või tuletisinstrumendi lepingupoole asendamine
uue lepingupoolega
5 – mitu sündmust või nende kombinatsioon
6 –muu
9 – lepingu lõpetamise käivitav sündmus puudub

C0350

Vahetustehingu käigus
tasutud summa valuuta

Märkige vahetustehingu hinna valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus
(ainult valuutavahetustehingute ning valuuta- ja intressimäära vahetuste
hingute puhul).

C0360

Vahetustehingu käigus
saadud summa valuuta

Märkige vahetustehingu nominaalsumma valuuta tähtkood ISO 4217
vormingus (ainult valuutavahetustehingute ning valuuta- ja intressimäära
vahetustehingute puhul).

C0370

Lõpptähtaeg

Märkige lepingust tulenev tuletislepingu lõppemise kuupäev ISO 8601
(aaaa-kk-pp) vormingus (lõpptähtaeg, (Euroopa või Ameerika) optsioonide
puhul aegumise kuupäev jne).

S.09.01 – Teave perioodi tulu/kasumi ja kahjumi kohta
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.
Käesolevas vormis esitatakse tulu/kasumit ja kahjumit käsitlev teave varaklasside
(sh tuletisinstrumendid) kaupa; seega ei ole vaja seda esitada kirjete kaupa. Selles
vormis osutatud varaklassid on määratletud IV lisas (Varaklassid).
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Grupi tasandil täidetakse käesolev vorm juhul, kui kasutatakse 1. meetodit
(raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või 2. meetodit (mahaarva
mise ja agregeerimise meetod) või nende kombinatsiooni.

Kui kasutatakse ainult 1. meetodit, esitatakse grupi järelevalve alla kuuluvate
üksuste hoitavad portfellid konsolideeritud kujul (st arvates nendest maha grupi
sisesed tehingud). Teave esitatakse järgmiselt:

— kirjeid „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood”
(C0020) ei esitata;

— osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusette
võtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavate portfellide tulu/kasum ja
kahjum esitatakse portfellide kaupa iga varaklassi kohta;

— vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a,
b ja c konsolideeritud ettevõtjate hoitavate portfellide tulu/kasum ja kahjum
esitatakse portfellide kaupa iga varaklassi kohta;

— muude seotud ettevõtjate hoitavate portfellide tulu/kasumit ja kahjumit ei
kajastata.

Kui kasutatakse ainult 2. meetodit, esitatakse osalust omavate kindlustus- ja
edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate
ning tütarettevõtjate hoitavate portfellide üksikasjalik loetelu ja nende kasum
likkus varaklasside kaupa. Teave esitatakse järgmiselt:

— esitatakse kirjed „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnus
kood” (C0020);

— osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusette
võtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavate portfellide tulu/kasum ja
kahjum esitatakse portfellide kaupa iga varaklassi kohta;

— (EMP riikide, EMP väliste võrdväärsete riikide ja EMP mittevõrdväärsete
riikide) tütarettevõtjate hoitavate portfellide tulu/kasum ja kahjum esitatakse
portfellide kaupa iga varaklassi kohta;

— muude seotud ettevõtjate hoitavate portfellide tulu/kasumit ja kahjumit ei
kajastata.

Kui kasutatakse 1. ja 2. meetodi kombinatsiooni, esitatakse ühelt poolt grupi
järelevalve alla kuuluvate üksuste hoitavad portfellid konsolideeritud kujul (st
arvates nendest maha grupisisesed tehingud), ning teiselt poolt tütarettevõtjate
hoitavate portfellide üksikasjalik loetelu ja nende kasumlikkus varaklasside
kaupa.

Esimene pool teabest esitatakse järgmiselt:

— kirjeid „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood”
(C0020) ei esitata;

— osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusette
võtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavate portfellide tulu/kasum ja
kahjum esitatakse portfellide kaupa iga varaklassi kohta;
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— vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a,
b ja c konsolideeritud ettevõtjate hoitavate portfellide tulu/kasum ja kahjum
esitatakse portfellide kaupa iga varaklassi kohta;
— muude seotud ettevõtjate hoitavate portfellide tulu/kasumit ja kahjumit ei
kajastata.
Teine pool teabest esitatakse järgmiselt:
— esitatakse kirjed „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnus
kood” (C0020);
— osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusette
võtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate hoitavate portfellide tulu/kasum ja
kahjum esitatakse portfellide kaupa iga varaklassi kohta;
— (EMP riikide, EMP väliste võrdväärsete riikide ja EMP mittevõrdväärsete
riikide) tütarettevõtjate hoitavate portfellide tulu/kasum ja kahjum esitatakse
portfellide kaupa iga varaklassi kohta;
— muude seotud ettevõtjate hoitavate portfellide tulu/kasumit ja kahjumit ei
kajastata.
Kui vastavas juhises ei ole teisiti märgitud, tuleb kirjed esitada positiivsete väär
tustena.

KIRJE

C0010

Ettevõtja juriidiline nimi

JUHISED

Märkige selle grupi järelevalve alla kuuluva ettevõtja juriidiline nimi, kelle
kohta investeeringutasuvus käib.
See kirje täidetakse ainult selliste tütarettevõtjate hoitavate varade inves
teeringutasuvuse kohta varaklasside kaupa, kelle puhul kasutatakse konso
lideerimiseks mahaarvamise ja agregeerimise meetodit.
See lahter täidetakse ainult 2. meetodi alla kuuluvate tütarettevõtjate hoita
vate varade kohta, mis on loetletud portfellide kaupa iga varaklassi kohta.
Kui see lahter on täidetud, ei saa 2. meetodi alla kuuluvate tütarettevõtjate
hoitavaid portfelle viia vastavusse vormiga S.06.02.
Kui see lahter on tühjaks jäetud, saab grupi hoitavaid portfelle viia vasta
vusse vormiga S.06.02.

C0020

Ettevõtja tunnuskood

Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras, kui tunnuskood on olemas:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude grupi järe
levalve alla kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: ettevõtja
pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav
tunnuskood;
— kui grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on EMP-väline kindlustusvõi edasikindlustusandja või reguleerimata ettevõtja, määrab tunnus
koodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale
tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist
vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + viiekohaline number
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C0030

Ettevõtja tunnuskoodi
liik

JUHISED

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud ettevõtja tunnuskoodi kirje
puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
2 – erikood

C0040

Varaklassid

Märkige portfelli kuuluvad varaklassid.
Kasutage IV lisas (Varaklassid) määratletud varaklasse.

C0050

Portfell

Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus /
aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata) / eraldatud vahendite
kogumid. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – elukindlustus
2 – kahjukindlustus
3 – eraldatud vahendite kogumid
4 – muud ettevõtjasisesed fondid
5 – aktsionäride fondid
6 – üldine
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui ettevõtja kasutab seda ettevõt
tesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust,
tuleb valida „üldine”.

C0060

Investeerimisriskiga
elukindlustuslepingutes
hoitav vara

Märkige varad, mida hoitakse investeerimisriskiga elukindlustuslepingutes.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – investeerimisriskiga elukindlustus
2 – ei ole investeerimisriskiga elukindlustus

C0070

Dividendid

Aruandeperioodil teenitud dividendide summa, mille arvutamiseks lahuta
takse laekunud dividendidest juba aruandeperioodi alguse seisuga kajas
tatud õigused dividendi saada ja liidetakse aruandeperioodi lõpu seisuga
kajastatud õigused dividendi saada. Esitatakse varade kohta, millelt maks
takse dividende, näiteks aktsiad, eelisõigusega väärtpaberid ja ühiseks
investeerimiseks loodud ettevõtjad.
See hõlmab ka müüdud või saabunud tähtajaga varadelt laekunud
dividende.

C0080

Intressid

Kogunenud intresside summa, mille arvutamiseks lahutatakse laekunud
intressidest aruandeperioodi alguse seisuga laekumata intressid ja liide
takse aruandeperioodi lõpu seisuga laekumata intressid.
See hõlmab ka müüdud või saabunud tähtajaga varadelt ja saadud kupon
gidelt laekunud intresse.
Esitatakse varade kohta, millelt makstakse intressi, näiteks võlakirjad,
laenud ja hoiused.
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C0090

Renditulu

JUHISED

Teenitud renditulu summa, mille arvutamiseks lahutatakse laekunud rendi
tulust aruandeperioodi alguse seisuga laekumata renditulu ja liidetakse
aruandeperioodi lõpu seisuga laekumata renditulu.
See hõlmab ka müüdud või saabunud tähtajaga varadelt laekunud rendi
tulu.
Esitatakse ainult kinnisvara kohta, sõltumata selle otstarbest.

C0100

Netokasum või -kahjum

Aruandeperioodil müüdud või saabunud tähtajaga varadest tulenev neto
kasum või – kahjum.
Kasumi või kahjumi arvutamiseks lahutatakse müügiväärtus või lõpptäh
taja väärtus direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohasest eelmise aruande
aasta lõpu väärusest (või soetusväärtusest, kui vara omandati aruande
perioodi jooksul).
Netoväärtus võib olla nii positiivne, negatiivne kui ka null.
►M2 Arvutamisel ei võeta arvesse kogunenud intresse. ◄

C0110

Realiseerimata kasum või
kahjum

Aruandeperioodil müümata või saabumata tähtajaga varadest tulenev reali
seerimata kasum või kahjum.
Realiseerimata kasumi või kahjumi arvutamiseks lahutatakse direktiivi
2009/138/EÜ artikli 75 kohane aruandeaasta lõpu väärtus direktiivi
2009/138/EÜ artikli 75 kohasest eelmise aruandeaasta lõpu väärusest
(või soetusväärtusest, kui vara omandati aruandeperioodi jooksul).
Netoväärtus võib olla nii positiivne, negatiivne kui ka null.
►M2 Arvutamisel ei võeta arvesse kogunenud intresse. ◄

S.10.01 – Väärtpaberite laenuks andmise ja repotehingud
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.
Selles vormis esitatakse väärtpaberite laenuks andmise ja repolepingute loetelu,
mis hõlmab delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 309 lõike 2 punktis f
osutatud likviidsuse vahetustehinguid, kirjete kaupa.
See vorm täidetakse üksnes juhul, kui sellise nii bilansilise kui ka bilansivälise
väärtpaberitest alusvara väärtus, mida laenuks andmise ja repolepingud
hõlmavad, moodustab lepingute puhul, mille lõpptähtaeg on aruandekuupäevast
hiljem, üle 5 % vormi S.02.01 lahtrites C0010/R0070 ja C0010/R0220 esitatud
koguinvesteeringutest, kui kasutatakse ainult 1. meetodit, mis on määratletud
direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230. Kui 1. meetodit kombineeritakse direktiivi
2009/138/EÜ artiklis 233 määratletud 2. meetodiga või kasutatakse ainult 2.
meetodit, tuleb osakaalu kohandada, et võtta arvesse kõigi vormi S.06.02 alla
kuuluvate üksuste vajalikke kirjeid.
Teave esitatakse kõikide bilansiliste ja bilansiväliste lepingute kohta. See hõlmab
kõiki aruandeperioodil kehtinud lepinguid, sõltumata sellest, kas need aruande
kuupäeva seisuga kehtivad või on lõppenud. Kui tegu on lepingutega, millega
sisuliselt uuendatakse sama tehingut, esitatakse teave ainult avatud positsioonide
kohta.
Repoleping on leping, mille puhul väärtpaberi müüja kohustub selle hiljem tagasi
ostma. Väärtpaberite laenuks andmise puhul laenab üks osapool teisele tagatise
eest väärtpaberi.

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 1058
▼B
Kui vastavas juhises ei ole teisiti märgitud, tuleb kirjed esitada positiivsete väär
tustena.
Käesolevas vormis osutatud varaklassid on määratletud käesoleva määruse IV
lisas („Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käesoleva määruse
VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel).
Iga väärtpaberite laenuks andmise ja repoleping esitatakse nii mitmel real, kui on
vaja teabe nõuetekohaseks esitamiseks. Kui instrumendi eri osade puhul sobivad
teabe esitamiseks erinevad kirjes loetletud variandid, tuleb leping lahti siduda, kui
juhises ei ole märgitud teisiti.
Käesolev vorm täidetakse juhul, kui kasutatakse 1. meetodit (raamatupidamise
konsolideerimisel põhinev meetod) või 2. meetodit (mahaarvamise ja agregeeri
mise meetod) või nende kombinatsiooni.
Kui kasutatakse ainult 1. meetodit, esitatakse grupi järelevalve alla kuuluvate
üksuste hoitavad repolepingud ja väärtpaberite laenuks andmise lepingud konso
lideeritud kujul, arvates nendest maha grupisisesed tehingud. Teave esitatakse
järgmiselt:
— kirjeid „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood”
(C0020) ei esitata;
— osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusette
võtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate otse hoitavad repolepingud ja väärtpa
berite laenuks andmise lepingud esitatakse kirjete kaupa (st mitte alusvarade
arvessevõtmise meetodi alusel);
— vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a,
b ja c konsolideeritud ettevõtjate otse hoitavad repolepingud ja väärtpaberite
laenuks andmise lepingud esitatakse kirjete kaupa (st mitte alusvarade arves
sevõtmise meetodi alusel);
— muude seotud ettevõtjate hoitavaid repolepinguid ja väärtpaberite laenuks
andmise lepinguid ei kajastata.
Kui kasutatakse ainult 2. meetodit, esitatakse osalust omavate ettevõtjate, kind
lustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate ning tütarettevõtjate hoita
vate repolepingute ja väärtpaberite laenuks andmise lepingute üksikasjalik
loetelu, võtmata arvesse solventsusnõude arvutamiseks kasutatavat proportsio
naalset osa. Teave esitatakse järgmiselt:
— esitatakse kirjed „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnus
kood” (C0020);
— osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusette
võtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate otse hoitavad repolepingud ja väärtpa
berite laenuks andmise lepingud esitatakse kirjete kaupa (st mitte alusvarade
arvessevõtmise meetodi alusel);
— selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate,
abiettevõtjate ja eriotstarbeliste varakogumite otse hoitavad repolepingud ja
väärtpaberite laenuks andmise lepingud, mis on (Euroopa Majanduspiirkonna
riikide, Euroopa Majanduspiirkonna väliste võrdväärsete riikide ja Euroopa
Majanduspiirkonna mittevõrdväärsete riikide) tütarettevõtjad, esitatakse kirjete
kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel);
— muude seotud ettevõtjate hoitavaid repolepinguid ja väärtpaberite laenuks
andmise lepinguid ei kajastata.
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Kui kasutatakse 1. ja 2. meetodi kombinatsiooni, esitatakse ühelt poolt grupi
järelevalve alla kuuluvate üksuste hoitavad repolepingud ja väärtpaberite laenuks
andmise lepingud konsolideeritud kujul, arvates nendest maha grupisisesed
tehingud, ning teiselt poolt osalust omavate ettevõtjate, kindlustusvaldusettevõt
jate ja segafinantsvaldusettevõtjate ning tütarettevõtjate hoitavate repolepingute ja
väärtpaberite laenuks andmise lepingute üksikasjalik loetelu, võtmata arvesse
solventsusnõude arvutamiseks kasutatavat proportsionaalset osa.
Esimene pool teabest esitatakse järgmiselt:
— kirjeid „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood”
(C0020) ei esitata;
— osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusette
võtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate otse hoitavad repolepingud ja väärtpa
berite laenuks andmise lepingud esitatakse kirjete kaupa (st mitte alusvarade
arvessevõtmise meetodi alusel);
— vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a,
b ja c konsolideeritud ettevõtjate otse hoitavad repolepingud ja väärtpaberite
laenuks andmise lepingud esitatakse kirjete kaupa (st mitte alusvarade arves
sevõtmise meetodi alusel);
— muude seotud ettevõtjate hoitavaid repolepinguid ja väärtpaberite laenuks
andmise lepinguid ei kajastata.
Teine pool teabest esitatakse järgmiselt:
— esitatakse kirjed „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnus
kood” (C0020);
— 2. meetodi alla kuuluvate osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusand
jate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate otse hoitavad
repolepingud ja väärtpaberite laenuks andmise lepingud esitatakse kirjete
kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel);
— selliste 2. meetodi alla kuuluvate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kind
lustusvaldusettevõtjate, abiettevõtjate ja eriotstarbeliste varakogumite otse
hoitavad repolepingud ja väärtpaberite laenuks andmise lepingud, mis on
(Euroopa Majanduspiirkonna riikide, Euroopa Majanduspiirkonna väliste
võrdväärsete riikide ja Euroopa Majanduspiirkonna mittevõrdväärsete riikide)
tütarettevõtjad, esitatakse kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise
meetodi alusel);
— muude 2. meetodi alla kuuluvate seotud ettevõtjate hoitavaid repolepinguid ja
väärtpaberite laenuks andmise lepinguid ei kajastata.

KIRJE

C0010

Ettevõtja juriidiline nimi

JUHISED

Märkige selle ettevõtja juriidiline nimi, kes repolepinguid või väärtpaberite
laenuks andmise lepinguid hoiab ja kes kuulub grupi järelevalve alla.
See kirje täidetakse ainult selliste kindlustus- või edasikindlustusandjate,
kindlustusvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate ja tütarettevõtjate
hoitavate repolepingute ja väärtpaberite laenuks andmise lepingute kohta,
kelle puhul kasutatakse mahaarvamise ja agregeerimise meetodit.
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KIRJE

C0020

Ettevõtja tunnuskood

JUHISED

Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras, kui tunnuskood on olemas:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude grupi järe
levalve alla kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: ettevõtja
pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav
tunnuskood;
— kui grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on EMP-väline kindlustusvõi edasikindlustusandja või reguleerimata ettevõtja, määrab tunnus
koodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale
tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist
vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + viiekohaline number

C0030

Ettevõtja tunnuskoodi
liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud ettevõtja tunnuskoodi kirje
puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
2 – erikood

C0040

Portfell

Portfellide puhul kasutatakse jaotust elukindlustus / kahjukindlustus /
aktsionäride fondid / üldine (jaotust ei kohaldata) / eraldatud vahendite
kogumid. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – elukindlustus
2 – kahjukindlustus
3 – eraldatud vahendite kogumid
4 – muud ettevõtjasisesed fondid
5 – aktsionäride fondid
6 – üldine
Portfellide kaupa jaotamine ei ole kohustuslik, v.a eraldatud vahendite
kogumite puhul, kuid seda tuleb teha, kui ettevõtja kasutab seda ettevõt
tesiseselt. Kui kindlustus- või edasikindlustusandja ei kohalda jaotust,
tuleb valida „üldine”.
Seda kirjet ei esitata bilansiväliste varade kohta.

C0050

Fondi number

Esitatakse varade puhul, mida hoitakse eraldatud vahendite kogumites või
muudes ettevõtjasisestes fondides (määratletud vastavalt riigi turgudele).
Kindlustus- või edasikindlustusandja poolt igale fondile määratud kordu
matu number. See peab olema ühtne ning seda tuleb kasutada fondide
tuvastamiseks teistes vormides. Seda ei tohi kasutada ühegi muu fondi
puhul.

C0060

Varaklassid

Märkige, millisesse varaklassi kuulub väärtpaberite laenuks andmise või
repolepingu tulemusena laenuks või üle antud alusvara.
Kasutage käesoleva määruse IV lisas (Varaklassid) määratletud varaklasse.
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KIRJE

C0070

Vastaspoole nimi

JUHISED

Lepingu vastaspoole nimi.
Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud
nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.

C0080

Vastaspoole tunnuskood

Märkige vastaspoole ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.
Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.

C0090

Vastaspoole tunnuskoodi
liik

Märkige veerus „Vastaspoole tunnuskood” kasutatud koodi liik. Valige
üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
9 – puudub

C0100

Vastaspoole varaklass

Märkige, millisesse varaklassi kuulub kõige olulisem väärtpaberite laenuks
andmise või repolepingu tulemusena laenuks või vastu võetud alusvara.
Kasutage käesoleva määruse IV lisas (Varaklassid) määratletud varaklasse.

C0110

Investeerimisriskiga
elukindlustuslepingutes
hoitav vara

Märkige, kas veerus C0060 esitatud alusvara hoitakse investeerimisriskiga
elukindlustuslepingus. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – investeerimisriskiga elukindlustus
2 – ei ole investeerimisriskiga elukindlustus

C0120

Lepinguline roll

Märkige, kas kindlustus- või edasikindlustusandja on repolepingu puhul
ostja või müüja või väärtpaberite laenuks andmise lepingu puhul
laenuandja või laenuvõtja. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – repolepingu puhul ostja
2 – repolepingu puhul müüja
3 – väärtpaberite laenuks andmise lepingu puhul laenuandja
4 – väärtpaberite laenuks andmise lepingu puhul laenuvõtja

C0130

Tehingu alguse poole
summa

Esitatakse järgmised summad:
— repolepingu puhul ostja: lepingu sõlmimisel vastu võetud summa
— repolepingu puhul müüja: lepingu sõlmimisel üle antud summa
— väärtpaberite laenuks andmise lepingu puhul laenuandja: lepingu
sõlmimisel tagatisena vastu võetud summa
— väärtpaberite laenuks andmise lepingu puhul laenuvõtja: lepingu
sõlmimisel vastu võetud väärtpaberite turuväärtus
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KIRJE

C0140

Tehingu lõpu poole
summa

JUHISED

Esitatakse järgmised summad (ainult repolepingute puhul):
— repolepingu puhul ostja: lepingu lõpptähtajal üle antud summa
— repolepingu puhul müüja: lepingu lõpptähtajal vastu võetud summa

C0150

Alguskuupäev

Märkige lepingu alguskuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.
Lepingu alguskuupäevana käsitatakse kuupäeva, mil jõustuvad lepingust
tulenevate kohustused.

C0160

Lõpptähtaeg

Märkige lepingu lõppemise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.
Isegi kui tagasiostukuupäeva ei ole lepingus täpsustatud, on tavaliselt
märgitud, millal leping kaotab kehtivuse. Sel juhul tuleb esitada see
kuupäev, kui tagasiost ei toimu enne seda.
Lepingut käsitatakse lõppenuna, kui on saabunud selle lõpptähtaeg,
toimunud tagasiost või kui leping on tühistatud.
Kui lepingu lõpptähtaega ei ole võimalik kindlaks määrata, kasutatakse
vormingut „9999–12–31”.

C0170

Solventsus II kohane
väärtus

See kirje esitatakse ainult nende lepingute kohta, mis aruandekuupäeva
seisuga veel kehtivad.
Väärtpaberite laenuks andmise või repolepingu väärtus, kasutades direk
tiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohaseid hindamiseeskirju.
Väärtus võib olla nii positiivne, negatiivne kui ka null.

S.11.01 – Tagatisena hoitavad varad
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.
Vormis S.11.01 esitatakse bilansiliste varade tagatisena hoitavate bilansiväliste
varade loetelu kirjete kaupa.
See hõlmab üksikasjalikku teavet tagatisena hoitavate varade, mitte tagatiskok
kulepete seisukohast.
Kui tegu on tagatiste kogumiga või mitut vara hõlmava tagatiskokkuleppega,
esitatakse iga kogumi või kokkuleppega hõlmatud vara eraldi real.
See vorm koosneb kahest tabelist: teave hoitavate positsioonide kohta ja teave
varade kohta.
Tabelis ƒ„Teave hoitavate positsioonide kohta” esitatakse iga tagatisena hoitav
vara eraldi nii mitmel real, kui on vaja selle tabeli muutujate nõuetekohaseks
esitamiseks. Kui sama vara puhul saab ühele muutujale anda kaks väärtust, tuleb
see vara esitada rohkem kui ühel real.
Tabelis ƒ„Teave varade kohta” esitatakse iga tagatisena hoitav vara eraldi real,
märkides tabelisse kõik muutujad.
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Kõik kirjed hõlmavad teavet tagatisena hoitava vara kohta, välja arvatud „Nende
varade liik, mille jaoks tagatist hoitakse” (C0140), „Tagatise andnud vastaspoole
nimi” (C0060) ja „Tagatise andnud vastaspoole grupi nimi” (C0070). Kirjes
C0140 käsitletakse neid bilansilisi varasid, mille jaoks tagatist hoitakse, ning
kirjetes C0060 ja C0070 tagatise andnud vastaspoolt.

Vormis S.11.01 osutatud varaklassid on määratletud käesoleva määruse IV lisas
(„Varaklassid”) ja täiendavad tunnuskoodid on esitatud käesoleva määruse VI
lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel).

Vorm S.11.01 täidetakse juhul, kui kasutatakse 1. meetodit (raamatupidamise
konsolideerimisel põhinev meetod) või 2. meetodit (mahaarvamise ja agregeeri
mise meetod) või nende kombinatsiooni.

Kui kasutatakse ainult 1. meetodit, esitatakse grupi järelevalve alla kuuluvate
üksuste tagatisena hoitavad varad konsolideeritud kujul, arvates nendest maha
grupisisesed tehingud. Teave esitatakse järgmiselt:

— kirjeid „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood”
(C0020) ei esitata;

▼M1
— osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusette
võtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate otse tagatisena hoitavad varad esita
takse kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel);

— vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a,
b ja c konsolideeritud ettevõtjate otse tagatisena hoitavad varad esitatakse
kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel);

▼B
— muude seotud ettevõtjate tagatisena hoitavaid varasid ei kajastata.

Kui kasutatakse ainult 2. meetodit, esitatakse osalust omavate ettevõtjate, kind
lustusvaldusettevõtjate ja tütarettevõtjate tagatisena hoitavate varade üksikasjalik
loetelu, võtmata arvesse solventsusnõude arvutamiseks kasutatavat proportsio
naalset osa. Teave esitatakse järgmiselt:

— esitatakse kirjed „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnus
kood” (C0020);

▼M1
— osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusette
võtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate otse tagatisena hoitavad varad esita
takse kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel);

— selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusettevõtjate,
abiettevõtjate ja eriotstarbeliste varakogumite otse tagatisena hoitavad varad,
mis on (Euroopa Majanduspiirkonna riikide, Euroopa Majanduspiirkonna
väliste võrdväärsete riikide ja Euroopa Majanduspiirkonna mittevõrdväärsete
riikide) tütarettevõtjad, esitatakse kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvesse
võtmise meetodi alusel);
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— muude seotud ettevõtjate tagatisena hoitavaid varasid ei kajastata.
Kui kasutatakse 1. ja 2. meetodi kombinatsiooni, esitatakse ühelt poolt konsoli
deeritud kujul grupi järelevalve alla kuuluvate üksuste tagatisena hoitavad varad,
mille esitamine on kohustuslik, arvates nendest maha grupisisesed tehingud, ning
teiselt poolt osalust omavate ettevõtjate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafi
nantsvaldusettevõtjate ning tütarettevõtjate tagatisena hoitavate varade üksikas
jalik loetelu, võtmata arvesse solventsusnõude arvutamiseks kasutatavat proport
sionaalset osa.
Esimene pool teabest esitatakse järgmiselt:
— kirjeid „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnuskood”
(C0020) ei esitata;

▼M1
— osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kindlustusvaldusette
võtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate otse tagatisena hoitavad varad esita
takse kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel);
— vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele a,
b ja c konsolideeritud ettevõtjate otse tagatisena hoitavad varad esitatakse
kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel);

▼B
— muude seotud ettevõtjate tagatisena hoitavaid varasid ei kajastata.
Teine pool teabest esitatakse järgmiselt:
— esitatakse kirjed „Ettevõtja juriidiline nimi” (C0010) ja „Ettevõtja tunnus
kood” (C0020);

▼M1
— 2. meetodi alla kuuluvate osalust omavate kindlustus- ja edasikindlustusand
jate, kindlustusvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate otse tagatisena
hoitavad varad esitatakse kirjete kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise
meetodi alusel);
— selliste 2. meetodi alla kuuluvate kindlustus- ja edasikindlustusandjate, kind
lustusvaldusettevõtjate, abiettevõtjate ja eriotstarbeliste varakogumite otse
tagatisena hoitavad varad, mis on (Euroopa Majanduspiirkonna riikide,
Euroopa Majanduspiirkonna väliste võrdväärsete riikide ja Euroopa Majan
duspiirkonna mittevõrdväärsete riikide) tütarettevõtjad, esitatakse kirjete
kaupa (st mitte alusvarade arvessevõtmise meetodi alusel);

▼B
— muude 2. meetodi alla kuuluvate seotud ettevõtjate tagatisena hoitavaid
varasid ei kajastata.

KIRJE

JUHISED

Teave hoitavate positsioonide kohta

C0010

Ettevõtja juriidiline nimi

Märkige selle ettevõtja juriidiline nimi, kes vara tagatisena hoiab ja kes
kuulub grupi järelevalve alla.
See kirje täidetakse ainult selliste kindlustus- või edasikindlustusandjate,
kindlustusvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate ja tütarettevõtjate
tagatisena hoitavate varade kohta, kelle puhul kasutatakse mahaarvamise
ja agregeerimise meetodit.
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KIRJE

C0020

Ettevõtja tunnuskood

JUHISED

Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras, kui tunnuskood on olemas:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
erikood:
— Kui grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on Euroopa Majanduspiir
konna kindlustus- või edasikindlustusandja või muu EMP reguleeritud
ettevõtja, kasutatakse pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul
turul kasutatavat tunnuskoodi
— kui grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on EMP-väline kindlustusvõi edasikindlustusandja või reguleerimata ettevõtja, määrab tunnus
koodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale
tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist
vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + viiekohaline number

C0030

Ettevõtja tunnuskoodi
liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Ettevõtja tunnuskood”
puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
2 – erikood

C0040

Vara tunnuskood

Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt.
Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emitee
ritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnuskood ja
valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises näites:
„kood+EUR”

C0050

Vara tunnuskoodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
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9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood
►M1 Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on
emiteeritud vähemalt kahes eri valuutas, ja veerus C0040 esitatud kood on
määratud vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga,
märgitakse vara tunnuskoodi liigi all variant 99 ja algse vara tunnuskoodi
variant, nagu on esitatud järgmises näites, mille kohta esitati
ISIN-kood + valuuta: „99/1”. ◄

C0060

Tagatise andnud vastas
poole nimi

Selle vastaspoole nimi, kes on andnud tagatise. Kui see on teada, esita
takse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui see ei ole
teada, esitatakse juriidiline nimi.
Kui bilansiline vara, mille jaoks tagatist hoitakse, on kindlustuslepinguga
seotud laen, märgitakse „kindlustusvõtja”.

C0070

Tagatise andnud vastas
poole grupi nimi

Selle kontserni nimi, kuhu kuulub tagatise andnud vastaspool. Kui see on
teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud nimi. Kui
see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.
Seda kirjet ei täideta, kui bilansiline vara, mille jaoks tagatist hoitakse, on
kindlustuslepinguga seotud laen.

C0080

Riik, kus varad on hoiul

►M1 Selle riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus kindlustus- või edasi
kindlustusandja varasid hoitakse. Rahvusvahelise kontohalduri (nt Euroc
lear) esitamisel on varade hoidmise riigiks see riik, kus hoiuteenus lepin
gujärgselt kindlaks määrati. ◄
Kui sama vara hoitakse mitmes riigis, märgitakse see nii mitmel real, kui
on vaja kõigi varade hoidmise riikide esitamiseks.
Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud
ja laenud) puhul (hüpoteeklaenude ja laenude puhul füüsilistele isikutele,
kuna neid varasid ei tule esitada üksikult) ega samal põhjusel klasside 71,
75 ja 95 (materiaalne põhivara omakasutuseks) puhul.
Täiendavate tunnuskoodide klassi 9 (v.a klass 95 – materiaalne põhivara
omakasutuseks) puhul määratakse kontohalduri riik kinnisvara aadressi
alusel.

C0090

Kogus

Varade arv kõigi varade puhul, millega seoses see kirje on asjakohane.
Seda kirjet ei esitata, kui esitatakse kirje „Nominaalsumma” (C0100).

C0100

Nominaalsumma

►M1 Kõigi varade puhul, millega seoses see kirje on asjakohane, tasu
mata summad nominaalsummas, ja täiendavate tunnuskoodide klasside 72,
73, 74, 75, 79 ja 8 puhul (kui need on olemas) nimiväärtuses. Seda kirjet
ei esitata täiendavate tunnuskoodide klasside 71 ja 9 puhul. Seda kirjet ei
esitata, kui esitatakse kirje „Kogus” (C0090). ◄
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Märkige varade hindamisel kasutatud meetod. Valige üks järgmisest loete
lust:
1 – samade varade noteeritud turuhind aktiivsetel turgudel
2 – sarnaste varade noteeritud turuhind aktiivsetel turgudel
3 – alternatiivsed hindamismeetodid
4 – kohandatud kapitaliosaluse meetod (kasutatakse märkimisväärsete
osaluste hindamisel)
5 – IFRSi kapitaliosaluse meetod (kasutatakse osaluste hindamisel)
6 – delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 9 lõike 4 kohane
hindamine.

C0120

Kogusumma

►M1 Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohaselt arvutatud väärtus, mis
võrdub järgmisega:
— „Nominaalsumma” (tasumata põhisumma nominaalsummas või nimi
väärtuses) korda „Ühiku Solventsus II kohase hinna protsent nominaal
summast” pluss „Kogunenud intress” nende varade puhul, kus kaks
esimest kirjet on asjakohased;
— „Kogus” korda „Ühiku Solventsus II kohane hind” varade puhul, kus
need kaks kirjet on asjakohased;
— Varaklassidesse 71 ja 9 kuuluvate varade puhul kajastab see vara
Solventsus II kohast väärtust. ◄

C0130

Kogunenud intress

Märkige intressi teenivate väärtpaberite puhul pärast viimast kupongi
makse kuupäeva kogunenud intress. Pange tähele, et see väärtus on ka
osa kirjest „Koguväärtus”.

C0140

Nende varade liik, mille
jaoks tagatist hoitakse

Märkige nende varade liik, mille jaoks tagatist hoitakse.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – riigivõlakirjad
2 – äriühingu võlakirjad
3 – omakapitaliinstrument
4 – ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad
5 – struktureeritud väärtpaberid
6 – kollateraliseeritud väärtpaberid
7 – raha ja hoiused
8 – hüpoteeklaenud ja laenud
9 – kinnisvara
0 – muud investeeringud (sealhulgas nõuded)
X – tuletisinstrumendid
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Teave varade kohta

C0040

Vara tunnuskood

Vara tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt
Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emitee
ritud vähemalt 2 erinevas valuutas, tuleb märkida vara tunnuskood ja
valuuta tähtkood ISO 4217 järgi, nagu on esitatud järgmises näites:
„kood+EUR”

C0050

Vara tunnuskoodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi instrumendikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood
Kui sama vara tunnuskood tuleb esitada ühe vara puhul, mis on emitee
ritud vähemalt kahes eri valuutas, ja C0040 esitatud kood on määratud
vara tunnuskoodi ja ISO 4217 kohase valuuta tähtkoodiga, märgitakse
vara tunnuskoodi liigi all variant 9 ja algse vara tunnuskoodi variant,
nagu
on
esitatud
järgmises
näites,
mille
kohta
esitati
ISIN-kood + valuuta: „9/1”.

C0150

Vara nimetus

Märkige vara nimi (või kinnisvara puhul aadress); andmete esitamise
üksikasjalikkuse valib kindlustus- või edasikindlustusandja.
Arvestada tuleks järgmist:
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul
sisaldavad hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele laene
haldus-, juht- või järelevalveorganile või laene teistele füüsilistele
isikutele, kuna neid varasid ei tule üksikult esitada; Laenud muudele
kui füüsilistele isikutele tuleb esitada eri ridadel;
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— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 95 (materiaalne
põhivara omakasutuseks) puhul, kuna neid varasid ei tule esitada üksi
kult ega klasside 71 ja 75 puhul.
— kui tagatis on seotud kindlustuslepingutega (laenude puhul, mille
tagatis on kindlustusleping), ei tule kindlustuslepinguid üksikult
esitada ega seda kirjet täita.

C0160

Emitendi nimi

Selle üksuse nimi, kes on emiteerinud vara investoritele, kellele kuulub
osa tema kapitalist, võlgadest, tuletisinstrumentidest jne.
Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud
nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.
Arvestada tuleks järgmist:
— täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtjad) puhul on emitent fondivalitseja;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid
71 ja 75) on emitent depositoorium;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul
sisaldavad hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isikutele laene
haldus-, juht- või järelevalveorganile või laene teistele füüsilistele
isikutele, kuna neid varasid ei tule üksikult esitada;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul,
kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele
isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;
seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul.

C0170

Emitendi tunnuskood

Kasutage emitendi juriidilise isiku ülemaailmset tunnuskoodi (LEI), kui
see on teada.
Arvestada tuleks järgmist:
— täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtjad) puhul on emitendi tunnuskoodiks fondivalitseja tunnus
kood;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid
71 ja 75) on emitendi tunnuskoodiks depositooriumi tunnuskood;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul,
kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele
isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul;
seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud
ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsi
listele isikutele.

C0180

Emitendi tunnuskoodi
liik

Märkige kirjes „Emitendi tunnuskood” kasutatud koodi liik. Valige üks
järgmisest loetelust:
1 – LEI
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9 – puudub
seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud
ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsi
listele isikutele.
Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul.

C0190

Emitendi majandussektor

Märkige emitendi majandussektori tunnuskood NACE viimase versiooni
alusel (nagu avaldatud Euroopa Ühenduse määruses). Majandussektori
märkimiseks tuleb kasutada vähemalt NACE jagu tähistavat tähtkoodi
(st „A” või „A111”), välja arvatud NACE kood seoses finants- ja kind
lustustegevusega, mille puhul tuleb kasutada klassi tunnuskoodi vormis
jagu tähistav täht pluss 4 numbrikohta (nt „K6411”).
Arvestada tuleks järgmist:
— täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtjad) puhul on emitendi majandussektoriks fondivalitseja majan
dussektor;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid
71 ja 75) on emitendi majandussektoriks depositooriumi majandus
sektor;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul,
kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele
isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpotee
klaenud ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenu
dega füüsilistele isikutele.

C0200

Emitendi grupi nimi

Emitendi lõpliku emaettevõtja nimi.
Kui see on teada, esitatakse selles veerus üksuse LEI andmebaasi kantud
nimi. Kui see ei ole teada, esitatakse juriidiline nimi.
Arvestada tuleks järgmist:
— täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtjad) puhul on grupi suhe seotud fondivalitsejaga;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid
71 ja 75) on grupi suhe seotud depositooriumiga;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul,
kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele
isikutele, on grupi suhe seotud laenuvõtjaga;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpotee
klaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isiku
tele);
seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul;

C0210

Emitendi grupi
tunnuskood

Märkige emitendi grupi ülemaailmne tunnuskood (LEI), kui see on teada.
Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.
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Arvestada tuleks järgmist:
— täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtjad) puhul on grupi suhe seotud fondivalitsejaga;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid
71 ja 75) on grupi suhe seotud depositooriumiga;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul,
kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele
isikutele, on grupi suhe seotud laenuvõtjaga;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpotee
klaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenud ja laenud füüsilistele isiku
tele);
seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul.
C0220

Emitendi grupi tunnus
koodi liik

Märkige emitendi grupi tunnuskoodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
9 – puudub
seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud
ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsi
listele isikutele.
Seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul.

C0230

Emitendi riik

Emitendi asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2 kood.
Emitendi asukoht määratakse vara emiteerinud üksuse aadressi järgi.
Arvestada tuleks järgmist:
— täiendavate tunnuskoodide klassi 4 (ühiseks investeerimiseks loodud
ettevõtjad) puhul on emitendi riigiks fondivalitseja riik;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 7 (raha ja hoiused) puhul (v.a klassid
71 ja 75) on emitendi riigiks depositooriumi riik;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud ja laenud) puhul,
kui on tegemist hüpoteeklaenude ja laenudega muudele kui füüsilistele
isikutele, on see teave seotud laenuvõtjaga;
— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klasside 71, 75 ja 9
(kinnisvara) puhul;
seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpoteeklaenud
ja laenud) puhul, kui see on seotud hüpoteeklaenude ja laenudega füüsi
listele isikutele.
Valige üks järgmisest loetelust:
— ISO 3166–1 alpha–2 kood
— XA: riigiülesed emitendid
— EL: Euroopa Liidu institutsioonid

C0240

Valuuta

Märkige emissiooni valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus.
Arvestada tuleks järgmist:
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— seda kirjet ei täideta täiendavate tunnuskoodide klassi 8 (hüpotee
klaenud ja laenud) puhul (hüpoteeklaenude ja laenude puhul füüsilis
tele isikutele, kuna neid varasid ei tule esitada üksikult) ega samal
põhjusel klasside 75 ja 95 (materiaalne põhivara omakasutuseks)
puhul;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 9 (v.a klass 95 – materiaalne põhi
vara omakasutuseks) puhul on valuutaks valuuta, milles investeering
tehti.
C0250

Täiendav tunnuskood

Käesoleva määruse VI lisas (täiendavate tunnuskoodide tabel) määratletud
varade liigitamise täiendavad tunnuskoodid. Vara liigitamiseks täiendavate
tunnuskoodide tabeli alusel peavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad
lähtuma kõige olulisemast riskist, millele vara on avatud.

C0260

Ühikuhind

Vara ühikuhind, kui see on asjakohane.
Seda kirjet ei esitata, kui esitatakse kirje „Ühiku Solventsus II kohase
hinna protsent nominaalsummast” (C0270).

C0270

Ühiku Solventsus II
kohase hinna protsent
nominaalsummast

►M1 Summa protsendina nominaalväärtusest, vara hind ilma kogunenud
intressita, kui see on asjakohane.
See veerg täidetakse, kui vormi esimeses osas „Teave hoitavate positsioo
nide kohta” on täidetud veerg „Nominaalsumma” (C0100), välja arvatud
täiendavate tunnuskoodide klasside 71 ja 9 puhul.
Seda ei esitata, kui täidetakse veerg „Ühiku Solventsus II kohane hind”
(C0260). ◄

C0280

Lõpptähtaeg

Täidetakse ainult täiendavate tunnuskoodide klasside 1, 2, 5, 6 ja 8 ning
74 ja 79 kohta.
Märkige lõpptähtaeg ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.
Vastab alati lõpptähtajale, ka tagasiostuõigusega väärtpaberite puhul.
Arvestada tuleks järgmist:
— tähtajatute väärtpaberite puhul märkige „9999–12–31”;
— täiendavate tunnuskoodide klassi 8 puhul seoses laenude ja hüpotee
klaenudega eraisikutele tuleb esitada lõpptähtajani jäänud kaalutud
(laenusumma alusel) aeg.

S.15.01 – Muutuvate annuiteetide garantiide kirjeldus
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.
Vormi S.15.01 esitavad üksnes grupid seoses otsekindlustustegevusega ja ainult
selliste EMP-väliste üksuste puhul, kellel on muutuvate annuiteetidega portfellid.
Muutuvad annuiteedid on investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisris
kiga elukindlustuslepingud koos investeeringugarantiidega, mis üheainsa kindlus
tusmakse või regulaarsete kindlustusmaksete eest võimaldavad kindlustusvõtjal
saada kasu investeerimisfondi osaku väärtuse suurenemisest, kuid olla samas
osaliselt või täielikult kaitstud osaku väärtuse vähenemise eest.
Kui muutuvate annuiteetidega kindlustuslepingud on jaotatud kahe kindlustu
sandja vahel (nt elukindlustusandja ja kahjukindlustusandja muutuvate annuitee
tidega garantiide puhul) esitab selle vormi garantiiga kindlustusandja. Iga toode
esitatakse ainult ühel real.
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JUHISED

C0010

Ettevõtja juriidiline nimi

Märkige selle EMP-välise ettevõtja juriidiline nimi, kes toodet müüb.

C0020

Ettevõtja tunnuskood

Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
erikood:
Tunnuskoodi määrab grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata
ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järjepidevalt
järgmist vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + viiekohaline number

C0030

Ettevõtja tunnuskoodi
liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Ettevõtja tunnuskood”
puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
2 – erikood

C0040

Toote tunnuskood

Kindlustus- või edasikindlustusandja kasutatav sisemine toote tunnuskood.
Kui kood on juba kasutusel või kui selle on määranud pädev asutus
järelevalve eesmärgil, kasutatakse seda koodi.
Tunnuskood peab olema järjepidev.

C0050

Toote nimi

Toote ärinimi (ettevõtjapõhine)

C0060

Toote kirjeldus

Toote üldine kvalitatiivne kirjeldus. Kui toote koodi on määranud pädev
asutus järelevalve eesmärgil, esitatakse kõnealuse koodiga seotud toote
liigi kirjeldus.

C0070

Garantii jõustumise
kuupäev

Märkige kindlustuskaitse jõustumise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp)
vormingus.

C0080

Garantii lõppemise
kuupäev

Märkige kindlustuskaitse lõppemise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp)
vormingus.

C0090

Garantii liik

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – Surma korral saadav minimaalne garanteeritud hüvitis
2 – Minimaalne garanteeritud kogumishüvitis
3 – Minimaalne garanteeritud sissetulekuhüvitis
4 – Tühistamise korral saadav minimaalne garanteeritud hüvitis
9 – muu

C0100

Garanteeritud tase

Märkige garanteeritud hüvitise tase protsentides (kümnendarvuna)
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C0110

Garantii kirjeldus

JUHISED

Garantiide üldine kirjeldus.
See peab hõlmama vähemalt kapitali akumuleerimise mehhanisme (nt
roll–up, ratchet, step–up, reset), sagedust (aastasisene, aastane, x-aasta
järel), garanteeritud tasemete arvutamise alust (nt tehtud kindlustusmaksed,
tehtud kindlustusmaksed ilma kuludeta ja/või tagasimakseteta ja/või juur
demakseteta, kapitali akumuleerimise mehhanismi kaudu suurendatud
kindlustusmaksed), garanteeritud ümberhindlustegurit ja muud üldteavet
selle kohta, kuidas garantii toimib.

S.15.02 – Muutuvate annuiteetide garantiide riskide maandamine
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.
Vormi S.15.02 esitavad üksnes grupid seoses otsekindlustustegevusega ja ainult
selliste EMP-väliste üksuste puhul, kellel on muutuvate annuiteetidega portfellid.
Muutuvad annuiteedid on investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisris
kiga elukindlustuslepingud koos investeeringugarantiidega, mis üheainsa kindlus
tusmakse või regulaarsete kindlustusmaksete eest võimaldavad kindlustusvõtjal
saada kasu investeerimisfondi osaku väärtuse suurenemisest, kuid olla samas
osaliselt või täielikult kaitstud osaku väärtuse vähenemise eest.
Kui muutuvate annuiteetidega kindlustuslepingud on jaotatud kahe kindlustu
sandja vahel (nt elukindlustusandja ja kahjukindlustusandja muutuvate annuitee
tidega garantiide puhul) esitab selle vormi garantiiga kindlustusandja. Iga toode
esitatakse ainult ühel real.

KIRJE

JUHISED

C0010

Ettevõtja juriidiline nimi

Märkige selle EMP-välise ettevõtja juriidiline nimi, kes toodet müüb.

C0020

Ettevõtja tunnuskood

Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
erikood:
Tunnuskoodi määrab grupp. EMP-välisele ettevõtjale või reguleeri
mata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustusgrupp järje
pidevalt järgmist vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja
alpha–2 kood + viiekohaline number

C0030

Ettevõtja tunnuskoodi liik

asukohariigi

ISO

3166–1

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Ettevõtja tunnus
kood” puhul. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
2 – erikood
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C0040

Toote tunnuskood

JUHISED

Kindlustus- või edasikindlustusandja kasutatav sisemine toote
tunnuskood. Kui kood on juba kasutusel või kui selle on määranud
pädev asutus järelevalve eesmärgil, kasutatakse seda koodi.
Tunnuskood peab olema järjepidev.

C0050

Toote nimi

Toote ärinimi (ettevõtjapõhine)

C0060

Riskimaanduse liik

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – Riske ei ole maandatud
2 – Dünaamiline riskimaandus
3 – Staatiline riskimaandus
4 – Sihtotstarbeline riskimaandus
Dünaamilist riskimaandust tasakaalustatakse pidevalt; staatilise riski
maanduse puhul kasutatakse „standarditud” tuletisinstrumente, kuid
seda ei tasakaalustata pidevalt; sihtotstarbelise riskimaanduse puhul
kasutatakse finantsinstrumente, mis on spetsiaalselt koostatud asja
omaste kohustistega seotud riskide maandamiseks.

C0070

Deltariski maandamine

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – Deltarisk on maandatud
2 – Deltarisk ei ole maandatud
3 – Deltarisk on osaliselt maandatud
4 – Garantii ei ole deltariski suhtes tundlik.
Osalise maandamise puhul ei ole eesmärgiks kogu riski maandamine.
Variant „Garantii ei ole deltariski suhtes tundlik” tuleks valida juhul,
kui müüdud garantiid peetakse riskiteguritest sõltumatuks.

C0080

Rooriski maandamine

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – Roorisk on maandatud
2 – Roorisk ei ole maandatud
3 – Roorisk on osaliselt maandatud
4 – Garantii ei ole rooriski suhtes tundlik.
Osalise maandamise puhul ei ole eesmärgiks kogu riski maandamine.
Variant „Garantii ei ole rooriski suhtes tundlik” tuleks valida juhul,
kui müüdud garantiid peetakse riskiteguritest sõltumatuks.

C0090

Gammariski maandamine

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – Gammarisk on maandatud
2 – Gammarisk ei ole maandatud
3 – Gammarisk on osaliselt maandatud
4 – Garantii ei ole gammariski suhtes tundlik.
Osalise maandamise puhul ei ole eesmärgiks kogu riski maandamine.
Variant „Garantii ei ole gammariski suhtes tundlik” tuleks valida
juhul, kui müüdud garantiid peetakse riskiteguritest sõltumatuks.
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C0100

Vegariski maandamine

JUHISED

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – Vegarisk on maandatud
2 – Vegarisk ei ole maandatud
3 – Vegarisk on osaliselt maandatud
4 – Garantii ei ole vegariski suhtes tundlik.
Osalise maandamise puhul ei ole eesmärgiks kogu riski maandamine.
Variant „Garantii ei ole vegariski suhtes tundlik” tuleks valida juhul,
kui müüdud garantiid peetakse riskiteguritest sõltumatuks.

C0110

Valuutariski maandamine

Valige üks järgmisest loetelust:
1 – Valuutarisk on maandatud
2 – Valuutarisk ei ole maandatud
3 – Valuutarisk on osaliselt maandatud
4 – Garantii ei ole valuutariski suhtes tundlik.
Osalise maandamise puhul ei ole eesmärgiks kogu riski maandamine.
Variant „Garantii ei ole valuutariski suhtes tundlik” tuleks valida
juhul, kui müüdud garantiid peetakse riskiteguritest sõltumatuks.

C0120

Muude riskide maandamine

Kui on maandatud muud riskid, nimetage need.

C0130

Riskimaanduseta
majandustulem

„Majandustulem”, mis on tulenenud kindlustuslepingute garantiist
aruandeaasta jooksul juhul, kui ei ole kasutatud riskimaandusstratee
giat, või mis oleks riskimaandusstrateegia kasutamise korral tule
nenud juhul, kui riskimaandusstrateegiat ei oleks kasutatud.
See võrdub järgmisega:
+ kindlustusmaksed/garantiitasud miinus
– garantiiga seotud kulud miinus
– garantiist tulenevad nõuded miinus
– garantii tehniliste eraldiste variatsioon.

C0140

Riskimaandusega
majandustulem

„Majandustulem”, mis on tulenenud kindlustuslepingute garantiist
aruandeaasta jooksul, võttes arvesse riskimaandusstrateegia tulemit.
Kui riskimaandus on portfellipõhine, nt juhul kui riskimaandusins
trumente ei saa jaotada konkreetsetele toodetele, jaotab kindlustusvõi edasikindlustusandja riskimaanduse mõju eri toodetele, võttes
aluseks iga toote kaalu riskimaanduseta majandustulemuse puhul
(C0110).

S.22.01 – Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.
Vorm S.22.01 täidetakse juhul, kui grupi järelevalve alla kuuluv mis tahes ette
võtja kohaldab vähemalt ühte pikaajalist garantiimeedet või üleminekumeedet.
Vormis S.22.01 kajastatakse selle mõju finantsseisundile, kui ühtegi ülemineku
meedet ei kohaldata ning iga pikaajaline garantiimeede või üleminekumeede on
null. Selleks tuleks järgida järkjärgulist lähenemisviisi, arvates ühekaupa välja
üleminekumeetmed ja pikaajalised garantiimeetmed, arvutamata pärast igat
sammu ümber ülejäänud meetmete mõju. ►M2 Kuna on võimalik, et grupis
kohaldatakse mõlemat liiki üleminekumeetmeid, järgitakse vormi täitmisel kumu
latiivset sammsammulist meetodit. ◄
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Mõju kajastatakse positiivsena, kui need suurendavad kajastatava kirje summat,
ja negatiivsena, kui need seda vähendavad (nt kui solventsuskapitalinõude või
omavahendite summa suureneb, esitatakse positiivne väärtus).
Vormis S.22.01 esitatavad summad ei hõlma grupisiseseid tehinguid.

KIRJE

JUHISED

C0010/R0010

Summa koos pikaajaliste
garantiimeetmete ja ülemine
kumeetmetega – Tehnilised
eraldised

►M2 Tehniliste eraldiste brutosummale kokku ◄ (sh pikaajalised
garantiimeetmed ja üleminekumeetmed) kogusumma.

C0020/R0010

Tehniliste eraldiste ülemine
kulise mahaarvamiseta –
Tehnilised eraldised

►M2 Tehniliste eraldiste brutosummale kokku ◄ ilma tehniliste
eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduseta,
kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.
►M2 Kui tehniliste eraldiste üleminekuline mahaarvamine ei ole
kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0010. ◄

C0030/R0010

Tehniliste eraldiste ülemine
kulise mahaarvamise mõju –
Tehnilised eraldised

►M2 Tehniliste eraldiste brutosumma kohandamisele ◄ summa
seoses üleminekulise mahaarvamise kohaldamisega tehniliste eral
diste suhtes.
See on tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta tehniliste
eraldiste ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega
tehniliste eraldiste vahe.

C0040/R0010

Ilma intressikõvera ülemine
kulise kohandamiseta –
Tehnilised eraldised

►M2 Tehniliste eraldiste brutosummale kokku ◄ ilma asjaomase
riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta, kuid koos
volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.
►M2 Kui asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekuline kohan
damine ei ole kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0020. ◄

C0050/R0010

Intressikõvera üleminekulise
kohandamise mõju – Tehni
lised eraldised

►M2 Tehniliste eraldiste brutosumma kohandamisele ◄ summa
seoses asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandami
sega.
See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandami
seta tehniliste eraldiste ning pikaajaliste garantiimeetmete ja ülemi
nekumeetmetega tehniliste eraldiste vahe.

C0060/R0010

Ilma volatiilsusega kohanda
mise ja muude ülemineku
meetmeteta – Tehnilised
eraldised

►M2 Tehniliste eraldiste brutosummale kokku ◄ ilma tehniliste
eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asja
omase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduse ja volatiil
susega kohandamiseta, kuid koos võimaliku kattuvusega kohandami
sega.
►M2 Kui volatiilsusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage
sama summa mis veerus C0040. ◄
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C0070/R0010

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Tehnilised eraldised

JUHISED

►M2 Tehniliste eraldiste brutosumma kohandamisele ◄ summa
seoses volatiilsusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null.
See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta
tehniliste eraldiste ning kirjetes C0010, C0020 ja C0040 kajastatud
tehnilistest eraldistest suurima tehnilise eraldise vahe.

C0080/R0010

C0090/R0010

Ilma kattuvusega kohandamise
ja muude meetmeteta –
Tehnilised eraldised

►M2 Tehniliste eraldiste brutosummale kokku ◄ ilma ühegi pikaa
jalise garantiimeetmeta.

Kattuvusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Tehnilised eraldised

►M2 Tehniliste eraldiste brutosumma kohandamisele ◄ summa
seoses kattuvusega kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise ja
kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

►M2 Kui kattuvusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage sama
summa mis veerus C0060. ◄

See on kattuvusega kohandamise ja muude üleminekumeetmeteta
tehniliste eraldiste ning kirjetes C0010, C0020, C0040 ja C0060
kajastatud tehnilistest eraldistest suurima tehnilise eraldise vahe.

C0100/R0010

Kõigi pikaajaliste garantii
meetmete ja üleminekumeet
mete mõju – Tehnilised
eraldised

Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete rakendamisest
tingitud ►M2 tehniliste eraldiste brutosumma kohandamisele ◄
summa.

C0010/R0020

Summa koos pikaajaliste
garantiimeetmete ja ülemine
kumeetmetega –
Põhiomavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite kogu
summa koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetme
test tingitud kohandustega.

C0020/R0020

Tehniliste eraldiste ülemine
kulise mahaarvamiseta –
Põhiomavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite kogu
summa ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest
tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohanda
misega.
►M2 Kui tehniliste eraldiste üleminekuline mahaarvamine ei ole
kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0010. ◄

C0030/R0020

C0040/R0020

Tehniliste eraldiste ülemine
kulise mahaarvamise mõju –
Põhiomavahendid

Põhiomavahendite kohandamise summa seoses üleminekulise
mahaarvamise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.

Ilma intressikõvera ülemine
kulise kohandamiseta –
Põhiomavahendid

See on tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite
kogusumma ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

►M2 See on ühelt poolt üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi
eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite ning teiselt
poolt pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi
eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite vahe. ◄

►M2 Kui asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekuline kohan
damine ei ole kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0020. ◄

C0050/R0020

Intressikõvera üleminekulise
kohandamise mõju –
põhiomavahendid

Põhiomavahendite kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba
intressikõvera üleminekulise kohandamisega.
►M2 See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomava
hendite ning veerus C0020 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes
arvutatud põhiomavahendite vahe. ◄
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C0060/R0020

Ilma volatiilsusega kohanda
mise ja muude ülemineku
meetmeteta –
Põhiomavahendid

JUHISED

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite kogu
summa ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tule
neva kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamise ja volatiilsusega kohandamiseta, kuid koos kattuvusega
kohandamisega.
►M2 Kui volatiilsusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage
sama summa mis veerus C0040. ◄

C0070/R0020

C0080/R0020

C0090/R0020

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Põhiomavahendid

Põhiomavahendite kohandamise summa seoses volatiilsusega kohan
damisega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

Ilma kattuvusega kohandamise
ja muude meetmeteta –
Põhiomavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite kogu
summa ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

Kattuvusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Põhiomavahendid

Põhiomavahendite kohandamise summa seoses kattuvusega kohanda
misega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null.

►M2 See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeet
meteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahen
dite ning veerus C0040 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvu
tatud põhiomavahendite vahe. ◄

►M2 Kui kattuvusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage sama
summa mis veerus C0060. ◄

►M2 See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeet
meteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahen
dite ning kirjes C0060 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvu
tatud põhiomavahendite vahe. ◄

C0100/R0020

Kõigi pikaajaliste garantii
meetmete ja üleminekumeet
mete mõju –
Põhiomavahendid

Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete rakendamisest
tingitud põhiomavahendite kohandamise summa.

C0010/R0030

Summa koos pikaajaliste
garantiimeetmete ja ülemine
kumeetmetega – Põhiomava
hendid – Summa, mille võrra
varad ületavad kohustisi

Kogusumma, mille võrra varad ületavad kohustisi; kogusumma arvu
tamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garan
tiimeetmetest ja üleminekumeetmetest tingitud kohandustega.

C0020/R0030

Tehniliste eraldiste ülemine
kulise mahaarvamiseta –
Põhiomavahendid – Summa,
mille võrra varad ületavad
kohustisi

Kogusumma, mille võrra varad ületavad kohustisi; kogusumma arvu
tamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste
üleminekulisest mahaarvamisest tingitud kohanduseta, kuid koos
volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

C0030/R0030

Tehniliste eraldiste ülemine
kulise mahaarvamise mõju –
Põhiomavahendid – Summa,
mille võrra varad ületavad
kohustisi

►M2 Kui tehniliste eraldiste üleminekuline mahaarvamine ei ole
kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0010. ◄

Selle summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, kohandamise
summa; kohandamine on tingitud tehniliste eraldiste suhtes ülemine
kulise mahaarvamise kohaldamisest.
►M2 See on summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, arvuta
tuna üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes,
ning summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, arvutatuna pikaa
jaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi
arvesse võttes, vahe. ◄
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C0040/R0030

C0050/R0030

C0060/R0030

Ilma intressikõvera ülemine
kulise kohandamiseta –
Põhiomavahendid – Summa,
mille võrra varad ületavad
kohustisi

JUHISED

Kogusumma, mille võrra varad ületavad kohustisi; kogusumma arvu
tamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma asjaomase riskivaba
intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja
kattuvusega kohandamisega.
►M2 Kui asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekuline kohan
damine ei ole kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0020. ◄

Intressikõvera üleminekulise
kohandamise mõju – Põhio
mavahendid – Summa, mille
võrra varad ületavad kohustisi

Selle summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, kohandamise
summa, võttes arvesse asjaomase riskivaba intressikõvera ülemineku
list kohandamist.

Ilma volatiilsusega kohanda
mise ja muude ülemineku
meetmeteta – Põhiomava
hendid – Summa, mille võrra
varad ületavad kohustisi

Kogusumma, mille võrra varad ületavad kohustisi; kogusumma arvu
tamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste
üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asjaomase riski
vaba intressikõvera üleminekulise ja kattuvusega kohandamiseta,
kuid koos kattuvusega kohandamisega.

►M2 See on summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, arvuta
tuna asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta
tehnilisi eraldisi arvesse võttes, ning veerus C0020 esitatud tehnilisi
eraldisi arvesse võttes arvutatud summa, mille võrra varad ületavad
kohustisi, vahe. ◄

►M2 Kui volatiilsusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage
sama summa mis veerus C0040. ◄

C0070/R0030

C0080/R0030

C0090/R0030

C0100/R0030

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Põhiomavahendid – Summa,
mille võrra varad ületavad
kohustisi

Ilma kattuvusega kohandamise
ja muude meetmeteta –
Põhiomavahendid – Summa,
mille võrra varad ületavad
kohustisi

Kattuvusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Põhiomavahendid – Summa,
mille võrra varad ületavad
kohustisi

Kõigi pikaajaliste garantii
meetmete ja üleminekumeet
mete mõju – Põhiomava
hendid – Summa, mille võrra
varad ületavad kohustisi

Selle summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, kohandamise
summa; kohandamine on tingitud volatiilsusega kohandamisest.
Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.
►M2 See on summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, arvuta
tuna tehnilisi eraldisi arvesse võttes, kuid volatiilsusega kohandamise
ja muude üleminekumeetmeteta, ning summa, mille võrra varad
ületavad kohustisi, arvutatuna veerus C0040 esitatud tehnilisi eraldisi
arvesse võttes, vahe. ◄

Kogusumma, mille võrra varad ületavad kohustisi; kogusumma arvu
tamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma ühegi pikaajalise
garantiimeetmeta.
►M2 Kui kattuvusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage sama
summa mis veerus C0060. ◄

Selle summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, kohandamise
summa; kohandamine on tingitud kattuvusega kohandamisest. Vola
tiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui
kohandus on null.
►M2 See on summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, arvuta
tuna tehnilisi eraldisi arvesse võttes, kuid kattuvusega kohandamise
ja ühegi muu üleminekumeetmeta, ning veerus C0060 esitatud tehni
lisi eraldisi arvesse võttes arvutatud summa, mille võrra varad
ületavad kohustisi, vahe. ◄

Selle summa, mille võrra varad ületavad kohustisi, kohandamise
summa; kohandamine on tingitud pikaajalistest garantiimeetmetest
ja üleminekumeetmetest.
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C0010/R0040

Summa koos pikaajaliste
garantiimeetmete ja ülemine
kumeetmetega – Põhiomava
hendid – Eraldatud vahendite
kogumi ja kattuvusega kohan
damise portfelli tõttu piiratud
omavahendid

Eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kogu
summa, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi koos
pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest tingitud
kohandustega.

C0020/R0040

Tehniliste eraldiste ülemine
kulise mahaarvamiseta –
Põhiomavahendid – Eraldatud
vahendite kogumi ja kattuvu
sega kohandamise portfelli
tõttu piiratud omavahendid

Eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kogu
summa, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi ilma
tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tingitud kohandu
seta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

Tehniliste eraldiste ülemine
kulise mahaarvamise mõju –
Põhiomavahendid – Eraldatud
vahendite kogumi ja kattuvu
sega kohandamise portfelli
tõttu piiratud omavahendid

Eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kohanda
mise summa seoses üleminekulise mahaarvamise kohaldamisega
tehniliste eraldiste suhtes.

Ilma intressikõvera ülemine
kulise kohandamiseta –
Põhiomavahendid – Eraldatud
vahendite kogumi ja kattuvu
sega kohandamise portfelli
tõttu piiratud omavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud vahendite
kogumi tõttu piiratud omavahendite kogusumma ilma asjaomase
riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos vola
tiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

Intressikõvera üleminekulise
kohandamise mõju – Põhio
mavahendid – Eraldatud
vahendite kogumi ja kattuvu
sega kohandamise portfelli
tõttu piiratud omavahendid

Eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kohanda
mise summa seoses asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamisega.

Ilma volatiilsusega kohanda
mise ja muude ülemineku
meetmeteta – Põhiomava
hendid – Eraldatud vahendite
kogumi ja kattuvusega kohan
damise portfelli tõttu piiratud
omavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud vahendite
kogumi tõttu piiratud omavahendite kogusumma ilma tehniliste eral
diste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asjaomase
riskivaba intressikõvera üleminekulise ja volatiilsusega kohandami
seta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.

C0030/R0040

C0040/R0040

C0050/R0040

C0060/R0040

C0070/R0040

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Põhiomavahendid – Eraldatud
vahendite kogumi ja kattuvu
sega kohandamise portfelli
tõttu piiratud omavahendid

►M2 Kui tehniliste eraldiste üleminekuline mahaarvamine ei ole
kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0010. ◄

►M2 See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse
võttes arvutatud, eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omava
hendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega
tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud vahendite kogumi
tõttu piiratud omavahendite vahe. ◄

►M2 Kui asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekuline kohan
damine ei ole kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0020. ◄

►M2 See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud
vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite ning veerus C0020
esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud vahendite
kogumi tõttu piiratud omavahendite vahe. ◄

►M2 Kui volatiilsusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage
sama summa mis veerus C0040. ◄

Eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kohanda
mise summa seoses volatiilsusega kohandamisega. Volatiilsusega
kohandamise mõju, kui kohandus on null.
►M2 See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeet
meteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud
vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite ning veerus C0040
esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud vahendite
kogumi tõttu piiratud omavahendite vahe. ◄
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C0080/R0040

C0090/R0040

JUHISED

Ilma kattuvusega kohandamise
ja muude meetmeteta –
Põhiomavahendid – Eraldatud
vahendite kogumi ja kattuvu
sega kohandamise portfelli
tõttu piiratud omavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud vahendite
kogumi tõttu piiratud omavahendite kogusumma ilma ühegi pikaaja
lise garantiimeetmeta.

Kattuvusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Põhiomavahendid – Eraldatud
vahendite kogumi ja kattuvu
sega kohandamise portfelli
tõttu piiratud omavahendid

Eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kohanda
mise summa seoses kattuvusega kohandamisega. Volatiilsusega
kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on
null.

►M2 Kui kattuvusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage sama
summa mis veerus C0060. ◄

►M2 See on kattuvusega kohandamise ja ühegi muu ülemineku
meetmeta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud
vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite ning veerus C0060
esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud, eraldatud vahendite
kogumi tõttu piiratud omavahendite vahe. ◄

C0100/R0040

Kõigi pikaajaliste garantii
Eraldatud vahendite kogumi tõttu piiratud omavahendite kohanda
meetmete ja üleminekumeet
mise summa seoses pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeet
mete mõju – Põhiomava
mete rakendamisega.
hendid – Eraldatud vahendite
kogumi ja kattuvusega kohan
damise portfelli tõttu piiratud
omavahendid

C0010/R0050

Summa koos pikaajaliste
garantiimeetmete ja ülemine
kumeetmetega – Solventsus
kapitalinõude täitmiseks nõue
tekohased omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite
kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi
koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest
tingitud kohandustega.

C0020/R0050

Tehniliste eraldiste ülemine
kulise mahaarvamiseta –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased
omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite
kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi
ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tingitud
kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

C0030/R0050

C0040/R0050

Tehniliste eraldiste ülemine
kulise mahaarvamise mõju –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased
omavahendid

Ilma intressikõvera ülemine
kulise kohandamiseta –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased
omavahendid

►M2 Kui tehniliste eraldiste üleminekuline mahaarvamine ei ole
kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0010. ◄

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite
kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarvamise kohaldami
sega tehniliste eraldiste suhtes.
►M2 See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse
võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste
omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeet
metega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitali
nõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe. ◄

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kogusumma ilma asjaomase
riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta, kuid koos vola
tiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.
►M2 Kui asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekuline kohan
damine ei ole kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0020. ◄
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C0050/R0050

C0060/R0050

Intressikõvera üleminekulise
kohandamise mõju – Solvent
suskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased omavahendid

Ilma volatiilsusega kohanda
mise ja muude ülemineku
meetmeteta – Solventsuskapi
talinõude täitmiseks nõueteko
hased omavahendid

JUHISED

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite
kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba intressikõvera
üleminekulise kohandamisega.
►M2 See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsus
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ning veerus
C0020 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsus
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe. ◄

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kogusumma ilma tehniliste
eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva kohanduse, asja
omase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja volatiilsusega kohan
damiseta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.
►M2 Kui volatiilsusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage
sama summa mis veerus C0040. ◄

C0070/R0050

C0080/R0050

C0090/R0050

C0100/R0050

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased
omavahendid

Ilma kattuvusega kohandamise
ja muude meetmeteta –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased
omavahendid

Kattuvusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased
omavahendid

Pikaajaliste garantiimeetmete
ja üleminekumeetmete mõju –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased
omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite
kohandamise summa seoses volatiilsusega kohandamisega. Volatiil
susega kohandamise mõju, kui kohandus on null.
►M2 See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeet
meteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuska
pitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ning veerus
C0040 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsus
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe. ◄

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kogusumma ilma ühegi
pikaajalise garantiimeetmeta.
►M2 Kui kattuvusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage sama
summa mis veerus C0060. ◄

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite
kohandamise summa seoses kattuvusega kohandamisega. Volatiilsu
sega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus
on null.
►M2 See on kattuvusega kohandamise ja ühegi muu ülemineku
meetmeta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsus
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ning veerus
C0060 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsus
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe. ◄

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite
kohandamise summa seoses pikaajaliste garantiimeetmete ja ülemi
nekumeetmete rakendamisega.
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C0010/R0060

Summa koos pikaajaliste
garantiimeetmete ja ülemine
kumeetmetega – Solventsus
kapitalinõude täitmiseks nõue
tekohased esimese taseme
omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme
omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud
tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja ülemineku
meetmetest tingitud kohandustega.

C0020/R0060

Tehniliste eraldiste ülemine
kulise mahaarvamiseta –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased esimese
taseme omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme
omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud
tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvami
sest tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega
kohandamisega.
►M2 Kui tehniliste eraldiste üleminekuline mahaarvamine ei ole
kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0010. ◄

C0030/R0060

C0040/R0060

C0050/R0060

C0060/R0060

C0070/R0060

Tehniliste eraldiste ülemine
kulise mahaarvamise mõju –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased esimese
taseme omavahendid

Ilma intressikõvera ülemine
kulise kohandamiseta –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased esimese
taseme omavahendid

Intressikõvera üleminekulise
kohandamise mõju – Solvent
suskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased esimese taseme
omavahendid

Ilma volatiilsusega kohanda
mise ja muude ülemineku
meetmeteta – Solventsuskapi
talinõude täitmiseks nõueteko
hased esimese taseme
omavahendid

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased esimese
taseme omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme
omavahendite kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarva
mise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.
►M2 See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse
võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste
esimese taseme omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja
üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud
solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme
omavahendite vahe. ◄

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite kogusumma
ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta,
kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.
►M2 Kui asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekuline kohan
damine ei ole kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0020. ◄

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme
omavahendite kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba
intressikõvera üleminekulise kohandamisega.
►M2 See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsus
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite
ning veerus C0020 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud
solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme
omavahendite vahe. ◄

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite kogusumma
ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva
kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja vola
tiilsusega kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.
►M2 Kui volatiilsusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage
sama summa mis veerus C0040. ◄

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme
omavahendite kohandamise summa seoses volatiilsusega kohandami
sega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.
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►M2 See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeet
meteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuska
pitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite
ning veerus C0040 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud
solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme
omavahendite vahe. ◄

C0080/R0060

C0090/R0060

Ilma kattuvusega kohandamise
ja muude meetmeteta –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased esimese
taseme omavahendid

Kattuvusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased esimese
taseme omavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite kogusumma
ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.
►M2 Kui kattuvusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage sama
summa mis veerus C0060. ◄

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme
omavahendite kohandamise summa seoses kattuvusega kohandami
sega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju,
kui kohandus on null.
►M2 See on kattuvusega kohandamise ja ühegi muu ülemineku
meetmeta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsus
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme omavahendite
ning veerus C0060 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud
solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme
omavahendite vahe. ◄

C0100/R0060

Pikaajaliste garantiimeetmete
ja üleminekumeetmete mõju –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased esimese
taseme omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste esimese taseme
omavahendite kohandamise summa seoses pikaajaliste garantiimeet
mete ja üleminekumeetmete rakendamisega.

C0010/R0070

Summa koos pikaajaliste
garantiimeetmete ja ülemine
kumeetmetega – Solventsus
kapitalinõude täitmiseks nõue
tekohased teise taseme
omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme
omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud
tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja ülemineku
meetmetest tingitud kohandustega.

C0020/R0070

Tehniliste eraldiste ülemine
kulise mahaarvamiseta –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased teise
taseme omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme
omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud
tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvami
sest tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega
kohandamisega.
►M2 Kui tehniliste eraldiste üleminekuline mahaarvamine ei ole
kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0010. ◄

C0030/R0070

Tehniliste eraldiste ülemine
kulise mahaarvamise mõju –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased teise
taseme omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme
omavahendite kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarva
mise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.
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►M2 See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse
võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste
teise taseme omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja
üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud
solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme
omavahendite vahe. ◄

C0040/R0070

C0050/R0070

C0060/R0070

C0070/R0070

C0080/R0070

C0090/R0070

Ilma intressikõvera ülemine
kulise kohandamiseta –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased teise
taseme omavahendid

Intressikõvera üleminekulise
kohandamise mõju – Solvent
suskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased teise taseme
omavahendid

Ilma volatiilsusega kohanda
mise ja muude ülemineku
meetmeteta – Solventsuskapi
talinõude täitmiseks nõueteko
hased teise taseme
omavahendid

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased teise
taseme omavahendid

Ilma kattuvusega kohandamise
ja muude meetmeteta –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased teise
taseme omavahendid

Kattuvusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased teise
taseme omavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite kogusumma
ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohanduseta,
kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.
►M2 Kui asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekuline kohan
damine ei ole kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0020. ◄

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme
omavahendite kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba
intressikõvera üleminekulise kohandamisega.
►M2 See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsus
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite
ning veerus C0020 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud
solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme
omavahendite vahe. ◄

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite kogusumma
ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tuleneva
kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja vola
tiilsusega kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.
►M2 Kui volatiilsusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage
sama summa mis veerus C0040. ◄

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme
omavahendite kohandamise summa seoses volatiilsusega kohandami
sega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.
►M2 See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeet
meteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuska
pitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite ning
veerus C0040 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud
solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme
omavahendite vahe. ◄

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite kogusumma
ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.
►M2 Kui kattuvusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage sama
summa mis veerus C0060. ◄

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme
omavahendite kohandamise summa seoses kattuvusega kohandami
sega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju,
kui kohandus on null.
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►M2 See on kattuvusega kohandamise ja ühegi muu ülemineku
meetmeta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsus
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme omavahendite
ning veerus C0060 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud
solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme
omavahendite vahe. ◄

C0100/R0070

Pikaajaliste garantiimeetmete
ja üleminekumeetmete mõju –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased teise
taseme omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste teise taseme
omavahendite kohandamise summa seoses pikaajaliste garantiimeet
mete ja üleminekumeetmete rakendamisega.

C0010/R0080

Summa koos pikaajaliste
garantiimeetmete ja ülemine
kumeetmetega – Solventsus
kapitalinõude täitmiseks nõue
tekohased kolmanda taseme
omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme
omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud
tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja ülemineku
meetmetest tingitud kohandustega.

C0020/R0080

Tehniliste eraldiste ülemine
kulise mahaarvamiseta –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased kol
manda taseme omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme
omavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud
tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvami
sest tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega
kohandamisega.
►M2 Kui tehniliste eraldiste üleminekuline mahaarvamine ei ole
kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0010. ◄

C0030/R0080

C0040/R0080

C0050/R0080

Tehniliste eraldiste ülemine
kulise mahaarvamise mõju –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased kol
manda taseme omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme
omavahendite kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarva
mise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.

Ilma intressikõvera ülemine
kulise kohandamiseta –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased kol
manda taseme omavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite kogu
summa ilma asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohan
duseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohandamisega.

Intressikõvera üleminekulise
kohandamise mõju – Solvent
suskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased kolmanda
taseme omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme
omavahendite kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba
intressikõvera üleminekulise kohandamisega.

►M2 See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse
võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste
kolmanda taseme omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete
ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud
solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme
omavahendite vahe. ◄

►M2 Kui asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekuline kohan
damine ei ole kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0020. ◄

►M2 See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsus
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahen
dite ning veerus C0020 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvu
tatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda
taseme omavahendite vahe. ◄
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C0060/R0080

C0070/R0080

Ilma volatiilsusega kohanda
mise ja muude ülemineku
meetmeteta – Solventsuskapi
talinõude täitmiseks nõueteko
hased kolmanda taseme
omavahendid

JUHISED

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite kogu
summa ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaarvamisest tule
neva kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise ja
volatiilsusega kohandamiseta, kuid koos kattuvusega kohandamisega.
►M2 Kui volatiilsusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage
sama summa mis veerus C0040. ◄

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased kol
manda taseme omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme
omavahendite kohandamise summa seoses volatiilsusega kohandami
sega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

Ilma kattuvusega kohandamise
ja muude meetmeteta –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased kol
manda taseme omavahendid

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite kogu
summa ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

Kattuvusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased kol
manda taseme omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme
omavahendite kohandamise summa seoses kattuvusega kohandami
sega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju,
kui kohandus on null.

C0100/R0080

Pikaajaliste garantiimeetmete
ja üleminekumeetmete mõju –
Solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased kol
manda taseme omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme
omavahendite kohandamise summa seoses pikaajaliste garantiimeet
mete ja üleminekumeetmete rakendamisega.

C0010/R0090

Summa koos pikaajaliste
garantiimeetmete ja ülemine
kumeetmetega –
Solventsuskapitalinõue

Solventsuskapitalinõude kogusumma, mille arvutamisel on arvesse
võetud tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja
üleminekumeetmetest tingitud kohandustega.

C0020/R0090

Tehniliste eraldiste ülemine
kulise mahaarvamiseta –
Solventsuskapitalinõue

Solventsuskapitalinõude kogusumma, mille arvutamisel on arvesse
võetud tehnilisi eraldisi ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest
mahaarvamisest tingitud kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattu
vusega kohandamisega.

C0080/R0080

C0090/R0080

►M2 See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeet
meteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuska
pitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahendite
ning veerus C0040 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud
solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme
omavahendite vahe. ◄

►M2 Kui kattuvusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage sama
summa mis veerus C0060. ◄

►M2 See on kattuvusega kohandamise ja ühegi muu ülemineku
meetmeta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsus
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda taseme omavahen
dite ning veerus C0060 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvu
tatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste kolmanda
taseme omavahendite vahe. ◄

►M2 Kui tehniliste eraldiste üleminekuline mahaarvamine ei ole
kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0010. ◄
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C0030/R0090

C0040/R0090

JUHISED

Tehniliste eraldiste ülemine
kulise mahaarvamise mõju –
Solventsuskapitalinõue

Solventsuskapitalinõude kohandamise summa seoses üleminekulise
mahaarvamise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.

Intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta –
Solventsuskapitalinõue

See on tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitali
nõude kogusumma ilma asjaomase riskivaba intressikõvera ülemine
kulise kohanduseta, kuid koos volatiilsuse ja kattuvusega kohanda
misega.

►M2 See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse
võttes arvutatud solventsuskapitalinõude ning pikaajaliste garantii
meetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes
arvutatud solventsuskapitalinõude vahe. ◄

►M2 Kui asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekuline kohan
damine ei ole kohaldatav, esitage sama summa mis veerus C0020. ◄

C0050/R0090

C0060/R0090

Üleminekumeetmete mõju
intressimäärale –
Solventsuskapitalinõue

Solventsuskapitalinõude kohandamise summa seoses asjaomase riski
vaba intressikõvera üleminekulise kohandamisega.

Ilma volatiilsusega kohanda
mise ja muude ülemineku
meetmeteta –
Solventsuskapitalinõue

See on tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitali
nõude kogusumma ilma tehniliste eraldiste üleminekulisest mahaar
vamisest tuleneva kohanduse, asjaomase riskivaba intressikõvera
üleminekulise ja volatiilsusega kohandamiseta, kuid koos kattuvu
sega kohandamisega.

►M2 See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsus
kapitalinõude ning veerus C0020 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse
võttes arvutatud solventsuskapitalinõude vahe. ◄

►M2 Kui volatiilsusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage
sama summa mis veerus C0040. ◄

C0070/R0090

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Solventsuskapitalinõue

Solventsuskapitalinõude kohandamise summa seoses volatiilsusega
kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus
on null.
►M2 See on volatiilsusega kohandamise ja muude üleminekumeet
meteta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuska
pitalinõude ning veerus C0040 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse
võttes arvutatud solventsuskapitalinõude vahe. ◄

C0080/R0090

C0090/R0090

Ilma kattuvusega kohandamise
ja muude meetmeteta –
Solventsuskapitalinõue

Tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
kogusumma ilma ühegi pikaajalise garantiimeetmeta.

Kattuvusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
Solventsuskapitalinõue

Solventsuskapitalinõude kohandamise summa seoses kattuvusega
kohandamisega. Volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohanda
mise mõju, kui kohandus on null.

►M2 Kui kattuvusega kohandamine ei ole kohaldatav, esitage sama
summa mis veerus C0060. ◄

►M2 See on kattuvusega kohandamise ja ühegi muu ülemineku
meetmeta, kuid tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsus
kapitalinõude ning veerus C0060 esitatud tehnilisi eraldisi arvesse
võttes arvutatud solventsuskapitalinõude vahe. ◄
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C0100/R0090

Kõigi pikaajaliste garantii
meetmete ja üleminekumeet
mete mõju –
Solventsuskapitalinõue

JUHISED

Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete rakendamisest
tingitud solventsuskapitalinõude kohandamise summa.

S.23.01 – Omavahendid
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse gruppide kohta esmalt, kvartaalselt ja iga-aastaselt
esitatavat teavet.
Käesolev vorm täidetakse grupi solventsuskapitalinõude arvutamise kõigi kolme
meetodi puhul. Kuna enamikku kirjetest kohaldatakse grupi osa suhtes, mis on
hõlmatud 1. meetodiga, on juhistes selgelt esile toodud kirjed, mida kohaldatakse
juhul, kui kasutatakse mahaarvamise ja agregeerimise meetodit kas ainukesena
või koos 1. meetodiga.

KIRJE

JUHISED

Põhiomavahendid enne muudes finantssektori üksustes olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamist

R0010/C0010

Lihtaktsiakapital (sh omaakt
siad) – kokku

See on nii otseselt kui ka kaudselt hoitav lihtaktsiakapital kokku
(enne omaaktsiate mahaarvamist). See on grupi lihtaktsiakapital
kokku, mis täielikult vastab esimese või teise taseme omavahendite
kriteeriumidele. Mis tahes lihtaktsiakapitali, mis ei vasta täielikult
kriteeriumidele, käsitatakse eelisaktsiakapitalina ja see liigitatakse
vastavalt, olenemata selle kirjeldusest või määramisest.

R0010/C0020

Lihtaktsiakapital (sh omaakt
siad) – esimese taseme
omavahendid, piiranguteta

See on sissemakstud lihtaktsiakapitali summa, mis vastab piirangu
teta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0010/C0040

Lihtaktsiakapital (sh omaakt
siad) – teise taseme
omavahendid

See on sissenõutud lihtaktsiakapitali summa, mis vastab teise taseme
omavahendite kriteeriumidele.

R0020/C0010

Mitte kasutadaolev sisse
nõutud, kuid sisse maksmata
lihtaktsiakapital grupi tasandil
– kokku

See on sisse nõutud, kuid sisse maksmata lihtaktsiakapitali kogu
summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 222 lõigetele 2–5.

R0020/C0020

Mitte kasutadaolev sisse
nõutud, kuid sisse maksmata
lihtaktsiakapital grupi tasandil
– piiranguteta esimese taseme
omavahendid

See on sisse nõutud, kuid sisse maksmata lihtaktsiakapitali kogu
summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastab piiranguteta esimese taseme
omavahendite kriteeriumidele.

R0020/C0040

Mitte kasutadaolev sisse
nõutud, kuid sisse maksmata
lihtaktsiakapital grupi tasandil
– teise taseme omavahendid

See on sisse nõutud, kuid sisse maksmata lihtaktsiakapitali summa,
mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222
lõigetele 2–5 ja mis vastab teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0030/C0010

Lihtaktsiakapitaliga seotud
ülekurss – kokku

See on lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss kokku, mis täielikult
vastab esimese või teise taseme omavahendite kriteeriumidele.
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R0030/C0020

Lihtaktsiakapitaliga seotud
ülekurss – esimese taseme
omavahendid, piiranguteta

See on lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss, mis vastab piiranguteta
esimese taseme omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud
lihtaktsiakapitaliga, mida käsitatakse piiranguteta esimese taseme
omavahenditena.

R0030/C0040

Lihtaktsiakapitaliga seotud
ülekurss – teise taseme
omavahendid

See on lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss, mis vastab teise taseme
omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud lihtaktsiakapita
liga, mida käsitatakse teise taseme omavahenditena.

R0040/C0010

Vastastikuste ja vastastikust
tüüpi kindlustusandjate algka
pital, liikmete sissemaksed või
samaväärne põhiomavahendite
kirje – kokku

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liik
mete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje, mis täie
likult vastab esimese või teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0040/C0020

Vastastikuste ja vastastikust
tüüpi kindlustusandjate algka
pital, liikmete sissemaksed või
samaväärne põhiomavahendite
kirje – esimese taseme
omavahendid, piiranguteta

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital,
liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje, mis
vastavad piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0040/C0040

Vastastikuste ja vastastikust
tüüpi kindlustusandjate algka
pital, liikmete sissemaksed või
samaväärne põhiomavahendite
kirje – teise taseme
omavahendid

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital,
liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje, mis
vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0050/C0010

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– kokku

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud instru
mentide kogusumma, mis täielikult vastavad piirangutega esimese
taseme, teise taseme või kolmanda taseme omavahendite
kriteeriumidele.

R0050/C0030

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– esimese taseme omava
hendid, piirangutega

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud instru
mentide kogusumma, mis vastavad piirangutega esimese taseme
omavahendite kriteeriumidele.

R0050/C0040

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– teise taseme omavahendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud instru
mentide kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite
kriteeriumidele.

R0050/C0050

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– kolmanda taseme
omavahendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud instru
mentide kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite
kriteeriumidele.

R0060/C0010

Mitte kasutada olevad vastas
tikuse kindlustusandja liikme
allutatud instrumendid grupi
tasandil – kokku

See on selliste vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instru
mentide kogusumma, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/
138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5.
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R0060/C0030

Mitte kasutada olevad vastas
tikuse kindlustusandja liikme
allutatud instrumendid grupi
tasandil – piirangutega
esimese taseme omavahendid

See on selliste vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instru
mentide summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/
EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad piirangutega esimese
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0060/C0040

Mitte kasutada olevad vastas
tikuse kindlustusandja liikme
allutatud instrumendid grupi
tasandil – teise taseme
omavahendid

See on selliste vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instru
mentide summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/
EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad teise taseme omavahen
dite kriteeriumidele.

R0060/C0050

Mitte kasutada olevad vastas
tikuse kindlustusandja liikme
allutatud instrumendid grupi
tasandil – kolmanda taseme
omavahendid

See on selliste vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instru
mentide summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/
EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad kolmanda taseme
omavahendite kriteeriumidele.

R0070/C0010

Vahendite ülejääk – kokku

See on direktiivi 2009/138/EÜ artikli 91 lõike 2 kohase vahendite
ülejäägi kogusumma.

R0070/C0020

Vahendite ülejääk – esimese
taseme omavahendid,
piiranguteta

See on direktiivi 2009/138/EÜ artikli 91 lõike 2 kohane vahendite
ülejääk, mis vastab piiranguteta esimese taseme omavahendite
kriteeriumidele.

R0080/C0010

Mitte kasutadaolev vahendite
ülejääk grupi tasandil – kokku

See on selliste vahendite ülejäägi kogusumma, mida ei saa kasutada
vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5.

R0080/C0020

Mitte kasutadaolev vahendite
ülejääk grupi tasandil –
piiranguteta esimese taseme
omavahendid

See on selliste vahendite ülejäägi summa, mida ei saa kasutada
vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis
vastavad piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0090/C0010

Eelisaktsiad – kokku

See on selliste emiteeritud eelisaktsiate kogusumma, mis täielikult
vastavad piirangutega esimese taseme, teise taseme või kolmanda
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0090/C0030

Eelisaktsiad – esimese taseme
omavahendid, piirangutega

See on selliste emiteeritud eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad
piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0090/C0040

Eelisaktsiad – teise taseme
omavahendid

See on selliste emiteeritud eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad
teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0090/C0050

Eelisaktsiad – kolmanda
taseme omavahendid

See on selliste emiteeritud eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad
kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0100/C0010

Mitte kasutadaolevad eelisakt See on selliste eelisaktsiate kogusumma, mida ei saa kasutada vasta
siad grupi tasandil – kokku
valt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5.

R0100/C0030

Mitte kasutadaolevad eelisakt See on selliste eelisaktsiate summa, mida ei saa kasutada vastavalt
siad grupi tasandil – piirangu direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad
tega esimese taseme
piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.
omavahendid
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R0100/C0040

Mitte kasutadaolevad eelisakt See on selliste eelisaktsiate summa, mida ei saa kasutada vastavalt
siad grupi tasandil – teise
direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad teise
taseme omavahendid
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0100/C0050

Mitte kasutadaolevad eelisakt See on selliste eelisaktsiate summa, mida ei saa kasutada vastavalt
siad grupi tasandil – kolmanda direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad
taseme omavahendid
kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0110/C0010

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
– kokku

See on eelisaktsiakapitaliga seotud ülekurss kokku, mis täielikult
vastab piirangutega esimese taseme, teise taseme või kolmanda
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0110/C0030

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
– esimese taseme omava
hendid, piirangutega

See on eelisaktsiatega seotud ülekurss, mis vastab piirangutega
esimese taseme omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud
eelisaktsiatega, mida käsitatakse piirangutega esimese taseme
omavahenditena.

R0110/C0040

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
– teise taseme omavahendid

See on eelisaktsiatega seotud ülekurss, mis vastab teise taseme
omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud eelisaktsiatega,
mida käsitatakse teise taseme omavahenditena.

R0110/C0050

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
– kolmanda taseme
omavahendid

See on eelisaktsiatega seotud ülekurss, mis vastab kolmanda taseme
omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud eelisaktsiatega,
mida käsitatakse kolmanda taseme omavahenditena.

R0120/C0010

Mitte kasutada olev eelisakt
siatega seotud ülekurss grupi
tasandil – kokku

See on sellise eelisaktsiatega seotud ülekursi kogusumma, mida ei
saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele
2–5.

R0120/C0030

Mitte kasutada olev eelisakt
siatega seotud ülekurss grupi
tasandil – piirangutega
esimese taseme omavahendid

See on sellise eelisaktsiatega seotud ülekursi summa, mida ei saa
kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5
ja mis vastab piirangutega esimese taseme omavahendite
kriteeriumidele.

R0120/C0040

Mitte kasutada olev eelisakt
siatega seotud ülekurss grupi
tasandil – teise taseme
omavahendid

See on sellise eelisaktsiatega seotud ülekursi summa, mida ei saa
kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5
ja mis vastab teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0120/C0050

Mitte kasutada olev eelisakt
siatega seotud ülekurss grupi
tasandil – kolmanda taseme
omavahendid

See on sellise eelisaktsiatega seotud ülekursi summa, mida ei saa
kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5
ja mis vastab kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0130/C0010

Korrigeerimisreserv – kokku

Korrigeerimisreserv kokku kajastab reserve (nt jaotamata kasum),
ilma kohandusteta (nt eraldatud vahendite kogum). See tuleneb
peamiselt raamatupidamisväärtuse ja direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75
kohase väärtuse erinevustest.
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R0130/C0020

Korrigeerimisreserv – esimese
taseme omavahendid,
piiranguteta

Korrigeerimisreserv kajastab reserve (nt jaotamata kasum), ilma
kohandusteta (nt eraldatud vahendite kogum). See tuleneb peamiselt
raamatupidamisväärtuse ja direktiivi 2009/138/EÜ kohase väärtuse
erinevustest.

R0140/C0010

Allutatud kohustised – kokku

See on allutatud kohustiste kogusumma.

R0140/C0030

Allutatud kohustised –
esimese taseme omavahendid,
piirangutega

See on selliste allutatud kohustiste summa, mis vastavad piirangutega
esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0140/C0040

Allutatud kohustised – teise
taseme omavahendid

See on selliste allutatud kohustiste summa, mis vastavad teise taseme
omavahendite kriteeriumidele.

R0140/C0050

Allutatud kohustised – kol
manda taseme omavahendid

See on selliste allutatud kohustiste summa, mis vastavad kolmanda
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0150/C0010

Mitte kasutadaolevad allutatud
kohustised grupi tasandil –
kokku

See on selliste allutatud kohustiste kogusumma, mida ei saa kasutada
vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5.

R0150/C0030

Mitte kasutadaolevad allutatud
kohustised grupi tasandil –
piirangutega esimese taseme
omavahendid

See on selliste allutatud kohustiste summa, mida ei saa kasutada
vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis
vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0150/C0040

Mitte kasutadaolevad allutatud
kohustised grupi tasandil –
teise taseme omavahendid

See on selliste allutatud kohustiste summa, mida ei saa kasutada
vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis
vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0150/C0050

Mitte kasutadaolevad allutatud
kohustised grupi tasandil –
kolmanda taseme
omavahendid

See on selliste allutatud kohustiste summa, mida ei saa kasutada
vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis
vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0160/C0010

Summa, mis võrdub edasilük See on edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtuse kogusumma.
kunud tulumaksu varade
netoväärtusega – kokku

R0160/C0050

Summa, mis võrdub edasilük See on selliste edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtuse kogu
kunud tulumaksu varade
summa, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.
netoväärtusega – kolmanda
taseme omavahendid

R0170/C0010

Summa, mis võrdub grupi
tasandil mitte kasutada olevate
edasilükkunud tulumaksu
varade netoväärtusega –
kokku

See on selliste edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtuse kogu
summa, mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 222 lõigetele 2–5.

R0170/C0050

Summa, mis võrdub grupi
tasandil mitte kasutada olevate
edasilükkunud tulumaksu
varade netoväärtusega – kol
manda taseme omavahendid

See on selliste edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtuse summa,
mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222
lõigetele 2–5 ja mis vastavad kolmanda taseme omavahendite
kriteeriumidele.
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R0180/C0010

Muud eespool nimetamata
omavahendite kirjed, mida
järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena

See on muude eespool nimetamata selliste põhiomavahendite kirjete
kogusumma, mille järelevalveasutus on heaks kiitnud.

R0180/C0020

Muud eespool nimetamata
omavahendite kirjed, mida
järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena –
esimese taseme omavahendid,
piiranguteta

See on muude eespool nimetamata selliste põhiomavahendite kirjete
kogusumma, mis vastavad piiranguteta esimese taseme omavahendite
kriteeriumidele ja mille järelevalveasutus on heaks kiitnud.

R0180/C0030

Muud eespool nimetamata
omavahendite kirjed, mida
järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena –
esimese taseme omavahendid,
piirangutega

See on muude eespool nimetamata selliste põhiomavahendite kirjete
kogusumma, mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahen
dite kriteeriumidele ja mille järelevalveasutus on heaks kiitnud.

R0180/C0040

Muud eespool nimetamata
omavahendite kirjed, mida
järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – teise
taseme omavahendid

See on muude eespool nimetamata selliste põhiomavahendite kirjete
kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele
ja mille järelevalveasutus on heaks kiitnud.

R0180/C0050

Muud eespool nimetamata
omavahendite kirjed, mida
järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – kol
manda taseme omavahendid

See on muude eespool nimetamata selliste põhiomavahendite kirjete
kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriu
midele ja mille järelevalveasutus on heaks kiitnud.

R0190/C0010

Mitte kasutada olevad omava
hendid, mis on seotud muude
järelevalveasutuse aktsepteeri
tavate omavahendite kirjetega
– kokku

See on selliste omavahendite kogusumma, mis on seotud muude
eespool nimetamata kirjetega, mida järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena, ja mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi
2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5.

R0190/C0020

Mitte kasutada olevad omava
hendid, mis on seotud muude
järelevalveasutuse aktsepteeri
tavate omavahendite kirjetega
– piiranguteta esimese taseme
omavahendid

See on selliste omavahendite summa, mis on seotud muude eespool
nimetamata kirjetega, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhioma
vahenditena, ja mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad piiranguteta esimese taseme
omavahendite kriteeriumidele.

R0190/C0030

Mitte kasutada olevad omava
hendid, mis on seotud muude
järelevalveasutuse aktsepteeri
tavate omavahendite kirjetega
– piirangutega esimese taseme
omavahendid

See on selliste omavahendite summa, mis on seotud muude eespool
nimetamata kirjetega, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhioma
vahenditena, ja mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad piirangutega esimese taseme
omavahendite kriteeriumidele.

R0190/C0040

Mitte kasutada olevad omava
hendid, mis on seotud muude
järelevalveasutuse aktsepteeri
tavate omavahendite kirjetega
– teise taseme omavahendid

See on selliste omavahendite summa, mis on seotud muude eespool
nimetamata kirjetega, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhioma
vahenditena, ja mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad teise taseme omavahendite
kriteeriumidele.
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R0190/C0050

Mitte kasutada olevad omava
hendid, mis on seotud muude
järelevalveasutuse aktsepteeri
tavate omavahendite kirjetega
– kolmanda taseme
omavahendid

See on selliste omavahendite summa, mis on seotud muude eespool
nimetamata kirjetega, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhioma
vahenditena, ja mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad kolmanda taseme omava
hendite kriteeriumidele.

R0200/C0010

Vähemusosalused grupi
tasandil (kui ei ole esitatud
muu omavahendite kirje
osana) – kokku

See on grupi tasandi vähemusosaluste kogusumma. See rida tuleb
täita juhul, kui vähemusosalused ei ole juba esitatud muudes omava
hendite kirjetes (st vähemusosalusi ei tohi arvestada topelt).

R0200/C0020

Vähemusosalused grupi
tasandil (kui ei ole esitatud
muu omavahendite kirje
osana) – piiranguteta esimese
taseme omavahendid

See on selliste grupi tasandi vähemusosaluste summa, mis vastavad
piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0200/C0030

Vähemusosalused grupi
tasandil (kui ei ole esitatud
muu omavahendite kirje
osana) – piirangutega esimese
taseme omavahendid

See on selliste grupi tasandi vähemusosaluste summa, mis vastavad
piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0200/C0040

Vähemusosalused grupi
tasandil (kui ei ole esitatud
muu omavahendite kirje
osana) – teise taseme
omavahendid

See on selliste grupi tasandi vähemusosaluste summa, mis vastavad
teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0200/C0050

Vähemusosalused grupi
tasandil (kui ei ole esitatud
muu omavahendite kirje
osana) – kolmanda taseme
omavahendid

See on selliste grupi tasandi vähemusosaluste summa, mis vastavad
kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0210/C0010

Mitte kasutadaolevad vähe
musosalused grupi tasandil –
kokku

See on selliste vähemusosaluste kogusumma, mida ei saa kasutada
vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5.

R0210/C0020

Mitte kasutadaolevad vähe
musosalused grupi tasandil –
piiranguteta esimese taseme
omavahendid

See on selliste vähemusosaluste summa, mida ei saa kasutada vasta
valt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad
piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0210/C0030

Mitte kasutadaolevad vähe
musosalused grupi tasandil –
piirangutega esimese taseme
omavahendid

See on selliste vähemusosaluste summa, mida ei saa kasutada vasta
valt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad
piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0210/C0040

Mitte kasutadaolevad vähe
musosalused grupi tasandil –
teise taseme omavahendid

See on selliste vähemusosaluste summa, mida ei saa kasutada vasta
valt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad
teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0210/C0050

Mitte kasutadaolevad vähe
musosalused grupi tasandil –
kolmanda taseme
omavahendid

See on selliste vähemusosaluste summa, mida ei saa kasutada vasta
valt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad
kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.
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Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei tuleks kajastada ja mis ei vasta
Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele

R0220/C0010

Finantsaruannetes kajastatud
omavahendid, mida korrigee
rimisreservis ei kajastata ja
mis ei vasta Solventsus II
kohasteks omavahenditeks
liigitamise kriteeriumidele –
kokku

See on finantsaruannetes kajastatud selliste omavahendite kirjete
kogusumma, mida korrigeerimisreservis ei kajastata ja mis ei vasta
Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele.
Need omavahendite kirjed on kas:
i) omavahendite kirjete loetellu kuuluvad kirjed, mis ei vasta liigi
tamiskriteeriumidele ega üleminekusätetele, või
ii) kirjed, mis peaksid täitma omavahendite rolli ja ei kuulu omava
hendite kirjete loetellu ning mida järelevalveasutus ei ole heaks
kiitnud ja mida ei kajastata bilansis kohustistena.
Allutatud kohustisi, mis ei kuulu põhiomavahendite hulka, ei kajas
tata selles vormis, vaid vormis S.02.01 bilansis kajastatavate allutatud
kohustistena, mis ei kuulu põhiomavahendite hulka.

Mahaarvamised

R0230/C0010

Muudes finantssektori ettevõt
jates, sealhulgas finantstege
vusega tegelevates reguleeri
mata ettevõtjates olevate
märkimisväärsete osaluste
mahaarvamine – kokku

See on krediidiasutustes, investeerimisühingutes, finantseerimisasu
tustes, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejates, eurofondide
valitsejates, tööandjapensioni kogumisasutustes või finantstegevusega
tegelevates reguleerimata ettevõtjates olevate märkimisväärsete
osaluste (sealhulgas märkimisväärsed osalused, mis arvatakse maha
vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule) mahaar
vamise kogusumma.
Kõnealused märkimisväärsed osalused arvatakse maha põhiomava
henditest
ja
lisatakse
tagasi
omavahenditena
ridadesse
R0410–R0440 vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele,
hõlbustades seega solventsuskapitali suhtarvude arvutamist nii
muude finantssektori üksuste kaasamise kui ka mittekaasamise
korral.

R0230/C0020

Muudes finantssektori ettevõt
jates, sealhulgas finantstege
vusega tegelevates reguleeri
mata ettevõtjates olevate
märkimisväärsete osaluste
mahaarvamine – piiranguteta
esimese taseme omavahendid

See on krediidiasutustes, investeerimisühingutes, finantseerimisasu
tustes, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejates, eurofondide
valitsejates, tööandjapensioni kogumisasutustes, finantstegevusega
tegelevates reguleerimata ettevõtjates olevate märkimisväärsete
osaluste (sealhulgas märkimisväärsed osalused, mis arvatakse maha
vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule – esita
takse eraldi real R0240) mahaarvamise summa.
Kõnealused märkimisväärsed osalused arvatakse maha põhiomava
henditest
ja
lisatakse
tagasi
omavahenditena
ridadesse
R0410–R0440 vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele,
hõlbustades seega solventsuskapitali suhtarvude arvutamist nii
muude finantssektori üksuste kaasamise kui ka mittekaasamise korral
– piiranguteta esimese taseme omavahendid.

R0230/C0030

Muudes finantssektori ettevõt
jates, sealhulgas finantstege
vusega tegelevates reguleeri
mata ettevõtjates olevate
märkimisväärsete osaluste
mahaarvamine – piirangutega
esimese taseme omavahendid

See on krediidiasutustes, investeerimisühingutes, finantseerimisasu
tustes, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejates, eurofondide
valitsejates, tööandjapensioni kogumisasutustes, finantstegevusega
tegelevates reguleerimata ettevõtjates olevate märkimisväärsete
osaluste (sealhulgas märkimisväärsed osalused, mis arvatakse maha
vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule) mahaar
vamise summa.
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Kõnealused märkimisväärsed osalused arvatakse maha põhiomavahen
ditest ja lisatakse tagasi omavahenditena ridadesse R0410–R0440
vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele, hõlbustades seega
solventsuskapitali suhtarvude arvutamist nii muude finantssektori
üksuste kaasamise kui ka mittekaasamise korral – piirangutega esimese
taseme omavahendid.
R0230/C0040

Muudes finantssektori ettevõt
jates, sealhulgas finantstege
vusega tegelevates reguleeri
mata ettevõtjates olevate
märkimisväärsete osaluste
mahaarvamine – teise taseme
omavahendid

See on krediidiasutustes, investeerimisühingutes, finantseerimisasu
tustes, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejates, eurofondide
valitsejates, tööandjapensioni kogumisasutustes, finantstegevusega
tegelevates reguleerimata ettevõtjates olevate märkimisväärsete
osaluste (sealhulgas märkimisväärsed osalused, mis arvatakse maha
vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule) mahaar
vamise summa.
Kõnealused märkimisväärsed osalused arvatakse maha põhiomavahen
ditest ja lisatakse tagasi omavahenditena ridadesse R0410–R0440
vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele, hõlbustades
seega solventsuskapitali suhtarvude arvutamist nii muude finantssek
tori üksuste kaasamise kui ka mittekaasamise korral – teise taseme
omavahendid.

▼M1
R0230/C0050

Muudes finantssektori ettevõt
jates, sealhulgas finantstege
vusega tegelevates reguleeri
mata ettevõtjates olevate
märkimisväärsete osaluste
mahaarvamine – kolmanda
taseme omavahendid

See on krediidiasutustes, investeerimisühingutes, finantseerimisasu
tustes, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejates, eurofondide
valitsejates, tööandjapensioni kogumisasutustes, finantstegevusega
tegelevates reguleerimata ettevõtjates olevate märkimisväärsete
osaluste (sealhulgas märkimisväärsed osalused, mis arvatakse maha
vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule) mahaar
vamise summa.
Kõnealused märkimisväärsed osalused arvatakse maha põhiomavahen
ditest ja lisatakse tagasi omavahenditena ridadesse R0410–R0440
vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele, hõlbustades
seega solventsuskapitali suhtarvude arvutamist nii muude finantssek
tori üksuste kaasamise kui ka mittekaasamise korral – kolmanda taseme
omavahendid.

▼B
R0240/C0010

millest märkimisväärsed
osalused, mis arvatakse maha
vastavalt direktiivi 2009/138/
EÜ artiklile 228 – kokku

See on direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teise lõigu kohaselt maha
arvatud märkimisväärsete osaluste koguväärtus, mis on osa real
R0230 esitatud väärtusest – kokku

R0240/C0020

millest märkimisväärsed
osalused, mis arvatakse maha
vastavalt direktiivi 2009/138/
EÜ artiklile 228 – piiranguteta
esimese taseme omavahendid

See on direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teise lõigu kohaselt maha
arvatud märkimisväärsete osaluste koguväärtus, mis on osa reas R0230
esitatud väärtusest – piiranguteta esimese taseme omavahendid.

R0240/C0030

millest märkimisväärsed
osalused, mis arvatakse maha
vastavalt direktiivi 2009/138/
EÜ artiklile 228 – piirangu
tega esimese taseme
omavahendid

See on direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teise lõigu kohaselt maha
arvatud märkimisväärsete osaluste koguväärtus, mis on osa reas R0230
esitatud väärtusest – piirangutega esimese taseme omavahendid.

R0240/C0040

millest märkimisväärsed
osalused, mis arvatakse maha
vastavalt direktiivi 2009/138/
EÜ artiklile 228 – teise taseme
omavahendid

See on direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teise lõigu kohaselt maha
arvatud märkimisväärsete osaluste koguväärtus, mis on osa reas
R0230 esitatud väärtusest – teise taseme omavahendid.
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R0250/C0010

Märkimisväärsete osaluste
mahaarvamine, kui teave
puudub (artikkel 229) – kokku

See on seotud ettevõtjates olevate märkimisväärsete osaluste mahaar
vamise kogusumma, kui puudub grupi solventsuse arvutamiseks
vajalik teave vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 229.

R0250/C0020

Märkimisväärsete osaluste
mahaarvamine, kui teave
puudub (artikkel 229) –
piiranguteta esimese taseme
omavahendid

See on seotud ettevõtjates olevate märkimisväärsete osaluste mahaar
vamise summa, kui puudub grupi solventsuse arvutamiseks vajalik
teave vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 229 – piiranguteta
esimese taseme omavahendid.

R0250/C0030

Märkimisväärsete osaluste
mahaarvamine, kui teave
puudub (artikkel 229) –
piirangutega esimese taseme
omavahendid

See on seotud ettevõtjates olevate märkimisväärsete osaluste mahaar
vamise summa, kui puudub grupi solventsuse arvutamiseks vajalik
teave vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 229 – piirangutega
esimese taseme omavahendid.

R0250/C0040

Märkimisväärsete osaluste
mahaarvamine, kui teave
puudub (artikkel 229) – teise
taseme omavahendid

See on seotud ettevõtjates olevate märkimisväärsete osaluste mahaar
vamise summa, kui puudub grupi solventsuse arvutamiseks vajalik
teave vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 229 – teise taseme
omavahendid.

R0250/C0050

Märkimisväärsete osaluste
mahaarvamine, kui teave
puudub (artikkel 229) – kol
manda taseme omavahendid

See on seotud ettevõtjates olevate märkimisväärsete osaluste mahaar
vamise summa, kui puudub grupi solventsuse arvutamiseks vajalik
teave vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 229 – kolmanda
taseme omavahendid.

R0260/C0010

Mahaarvamise ja agregeeri
mise kaudu kaasatud märki
misväärsete osaluste mahaar
vamine, kui on kasutatud
meetodite kombineerimist –
kokku

Mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud seotud ettevõtjates
olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamise kogusumma, kui
on kasutatud meetodite kombineerimist.

R0260/C0020

Mahaarvamise ja agregeeri
mise kaudu kaasatud märki
misväärsete osaluste mahaar
vamine, kui on kasutatud
meetodite kombineerimist –
piiranguteta esimese taseme
omavahendid

Mahaarvamise ja agregeerimise meetodi kaudu kaasatud seotud ette
võtjates olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamise summa, kui
on kasutatud meetodite kombineerimist – piiranguteta esimese
taseme omavahendid.

R0260/C0030

Mahaarvamise ja agregeeri
mise kaudu kaasatud märki
misväärsete osaluste mahaar
vamine, kui on kasutatud
meetodite kombineerimist –
piirangutega esimese taseme
omavahendid

Mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud seotud ettevõtjates
olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamise summa, kui on
kasutatud meetodite kombineerimist – piirangutega esimese taseme
omavahendid.

R0260/C0040

Mahaarvamise ja agregeeri
mise kaudu kaasatud märki
misväärsete osaluste mahaar
vamine, kui on kasutatud
meetodite kombineerimist –
teise taseme omavahendid

Mahaarvamise ja agregeerimise meetodi kaudu kaasatud seotud ette
võtjates olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamise summa, kui
on kasutatud meetodite kombineerimist – teise taseme omavahendid.
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R0260/C0050

Mahaarvamise ja agregeeri
mise kaudu kaasatud märki
misväärsete osaluste mahaar
vamine, kui on kasutatud
meetodite kombineerimist –
kolmanda taseme
omavahendid

Mahaarvamise ja agregeerimise meetodi kaudu kaasatud seotud ette
võtjates olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamise summa, kui
on kasutatud meetodite kombineerimist – kolmanda taseme
omavahendid.

R0270/C0010

Mitte kasutadaolevate omava
hendite kirjete kogusumma –
kokku

See on mitte kasutada olevate omavahendite kirjete kogusumma.

R0270/C0020

Mitte kasutadaolevate omava
hendite kirjete kogusumma –
piiranguteta esimese taseme
omavahendid

See on mitte kasutadaolevate omavahendite kirjete kogusumma –
piiranguteta esimese taseme omavahendid.

R0270/C0030

Mitte kasutadaolevate omava
hendite kirjete kogusumma –
piirangutega esimese taseme
omavahendid

See on mitte kasutadaolevate omavahendite kirjete kogusumma –
piirangutega esimese taseme omavahendid.

R0270/C0040

Mitte kasutada olevate
omavahendite kirjete kogu
summa – teise taseme
omavahendid

See on mitte kasutadaolevate omavahendite kirjete kogusumma –
teise taseme omavahendid.

R0270/C0050

Mitte kasutada olevate
omavahendite kirjete kogu
summa – kolmanda taseme
omavahendid

See on mitte kasutadaolevate omavahendite kirjete kogusumma –
kolmanda taseme omavahendid.

R0280/C0010

Mahaarvamised kokku –
kokku

See on mahaarvamiste kogusumma,
korrigeerimisreservis.

R0280/C0020

Mahaarvamised kokku –
piiranguteta esimese taseme
omavahendid

See on piiranguteta esimese taseme omavahenditest mahaarvamiste
summa, mida ei võeta arvesse korrigeerimisreservis.

R0280/C0030

Mahaarvamised kokku –
piirangutega esimese taseme
omavahendid

See on piirangutega esimese taseme omavahenditest mahaarvamiste
summa, mida ei võeta arvesse korrigeerimisreservis.

R0280/C0040

Mahaarvamised kokku – teise
taseme omavahendid

See on teise taseme omavahenditest mahaarvamiste summa, mida ei
võeta arvesse korrigeerimisreservis.

R0280/C0050

Mahaarvamised kokku – kol
manda taseme omavahendid

See on kolmanda taseme omavahenditest mahaarvamiste summa,
mida ei võeta arvesse korrigeerimisreservis.

mida ei võeta arvesse

Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi
R0290/C0010

Põhiomavahendid kokku
pärast mahaarvamisi

See on põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast mahaarvamisi.

R0290/C0020

Põhiomavahendid kokku
pärast mahaarvamisi – esimese
taseme omavahendid,
piiranguteta

See on selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast mahaar
vamisi, mis vastavad piiranguteta esimese taseme omavahendite
kriteeriumidele.
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R0290/C0030

Põhiomavahendid kokku
pärast mahaarvamisi – esimese
taseme omavahendid,
piirangutega

►M1 See on selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast
mahaarvamisi, mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahen
dite kriteeriumidele. ◄

R0290/C0040

Põhiomavahendid kokku
pärast mahaarvamisi – teise
taseme omavahendid

►M1 See on selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast
mahaarvamisi, mis vastavad teise taseme omavahendite
kriteeriumidele. ◄

R0290/C0050

Põhiomavahendid kokku
pärast mahaarvamisi – kol
manda taseme omavahendid

►M1 See on selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast
mahaarvamisi, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite
kriteeriumidele. ◄

Lisaomavahendid

R0300/C0010

Sissemaksmata ja sissenõud
mata lihtaktsiakapital, mis on
sissenõutav – kokku

See on sellise emiteeritud lihtaktsiakapitali kogusumma, mida ei ole
sisse nõutud ega sisse makstud, kuid mis on sissenõutav.

R0300/C0040

Sissemaksmata ja sissenõud
mata lihtaktsiakapital, mis on
sissenõutav – teise taseme
omavahendid

See on sellise emiteeritud lihtaktsiakapitali summa, mida ei ole sisse
nõutud ega sisse makstud, kuid mis on sissenõutav ja vastab teise
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0310/C0010

Vastastikuste ja vastastikust
tüüpi kindlustusandjate sisse
maksmata ja sissenõudmata
algkapital, liikmete sisse
maksed või samaväärsed
põhiomavahendite kirjed, mis
on sissenõutavad – kokku

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapi
tali, liikmete sissemaksete või samaväärsete põhiomavahendite kirjete
kogusumma, mida ei ole sisse nõutud ega sisse makstud, kuid mis on
sissenõutav.

R0310/C0040

Vastastikuste ja vastastikust
tüüpi kindlustusandjate sisse
maksmata ja sissenõudmata
algkapital, liikmete sisse
maksed või samaväärsed
põhiomavahendite kirjed, mis
on sissenõutavad – teise
taseme omavahendid

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapi
tali, liikmete sissemaksete või samaväärsete põhiomavahendite kirjete
summa, mida ei ole sisse nõutud ega sisse makstud, kuid mis on
sissenõutav ja vastab teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0320/C0010

Sissemaksmata ja sissenõud
mata eelisaktsiad, mis on
sissenõutavad – kokku

See on selliste eelisaktsiate kogusumma, mida ei ole sisse nõutud ega
sisse makstud, kuid mis on sissenõutavad.

R0320/C0040

Sissemaksmata ja sissenõud
mata eelisaktsiad, mis on
sissenõutavad – teise taseme
omavahendid

See on selliste eelisaktsiate summa, mida ei ole sisse nõutud ega
sisse makstud, kuid mis on sissenõutavad ja vastavad teise taseme
omavahendite kriteeriumidele.
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R0320/C0050

Sissemaksmata ja sissenõud
mata eelisaktsiad, mis on
sissenõutavad – kolmanda
taseme omavahendid

See on selliste eelisaktsiate summa, mida ei ole sisse nõutud ega
sisse makstud, kuid mis on sissenõutavad ja vastavad kolmanda
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0330/C0010

Õiguslikult siduv kohustus
märkida allutatud kohustisi ja
maksta nende eest nõudmise
korral – kokku

Kogusumma, mis kajastab õiguslikult siduvaid kohustusi märkida
allutatud kohustisi ja maksta nende eest nõudmise korral.

R0330/C0040

Õiguslikult siduv kohustus
märkida allutatud kohustisi ja
maksta nende eest nõudmise
korral – teise taseme
omavahendid

Summa, mis kajastab õiguslikult siduvaid kohustusi märkida selliseid
allutatud kohustisi ja maksta nende eest nõudmise korral, mis
vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0330/C0050

Õiguslikult siduv kohustus
märkida allutatud kohustisi ja
maksta nende eest nõudmise
korral – kolmanda taseme
omavahendid

Summa, mis kajastab õiguslikult siduvaid kohustusi märkida selliseid
allutatud kohustisi ja maksta nende eest nõudmise korral, mis
vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0340/C0010

Direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 96 lõike 2 kohased
akreditiivid ja garantiid –
kokku

See on selliste akreditiivide ja garantiide kogusumma, mida sõltu
matu usaldusisik hoiab kindlustusvõlausaldajate nimel usalduskon
todel ja mille on välja andnud direktiivi 2006/48/EÜ kohaselt tege
vusloa saanud krediidiasutused.

R0340/C0040

Direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 96 lõike 2 kohased
akreditiivid ja garantiid – teise
taseme omavahendid

See on selliste akreditiivide ja garantiide summa, mida sõltumatu
usaldusisik hoiab kindlustusvõlausaldajate nimel usalduskontodel ja
mille on välja andnud direktiivi 2006/48/EÜ kohaselt tegevusloa
saanud krediidiasutused ja mis vastavad teise taseme omavahendite
kriteeriumidele.

R0350/C0010

Muud kui direktiivi 2009/138/
EÜ artikli 96 lõike 2 kohased
akreditiivid ja garantiid –
kokku

See on selliste akreditiivide ja garantiide kogusumma, mis vastavad
teise ja kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele ning mis ei
ole akreditiivid ja garantiid, mida sõltumatu usaldusisik hoiab kind
lustusvõlausaldajate nimel usalduskontodel ja mille on välja andnud
direktiivi 2006/48/EÜ kohaselt tegevusloa saanud krediidiasutused.

R0350/C0040

Muud kui direktiivi 2009/138/
EÜ artikli 96 lõike 2 kohased
akreditiivid ja garantiid – teise
taseme omavahendid

See on selliste akreditiivide ja garantiide summa, mis vastavad teise
taseme omavahendite kriteeriumidele ning mis ei ole akreditiivid ja
garantiid, mida sõltumatu usaldusisik hoiab kindlustusvõlausaldajate
nimel usalduskontodel ja mille on välja andnud direktiivi 2006/48/
EÜ kohaselt tegevusloa saanud krediidiasutused.

R0350/C0050

Muud kui direktiivi 2009/138/
EÜ artikli 96 lõike 2 kohased
akreditiivid ja garantiid – kol
manda taseme omavahendid

See on selliste akreditiivide ja garantiide summa, mis vastavad kol
manda taseme omavahendite kriteeriumidele ning mis ei ole akredi
tiivid ja garantiid, mida sõltumatu usaldusisik hoiab kindlustusvõlau
saldajate nimel usalduskontodel ja mille on välja andnud direktiivi
2006/48/EÜ kohaselt tegevusloa saanud krediidiasutused.
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R0360/C0010

Direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 96 lõike 3 esimese
lõigu kohased liikmete täien
davad sissemaksed – kokku

See on kõigi selliste tulevaste nõuete kogusumma, mida muutuvate
sissemaksetega vastastikused või vastastikust tüüpi laevaomanike
ühendused, kes tegelevad vaid I lisa A osa punktides 6, 12 ja 17
loetletud liikidesse kuuluvate riskide kindlustamisega, võivad oma
liikmetele järgneva 12 kuu jooksul täiendavate sissemaksete kujul
esitada.

R0360/C0040

Direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 96 lõike 3 esimese
lõigu kohased liikmete täien
davad sissemaksed – teise
taseme omavahendid

See on kõigi selliste tulevaste nõuete summa, mida muutuvate sisse
maksetega vastastikused või vastastikust tüüpi laevaomanike ühen
dused, kes tegelevad vaid I lisa A osa punktides 6, 12 ja 17 loetletud
liikidesse kuuluvate riskide kindlustamisega, võivad oma liikmetele
järgneva 12 kuu jooksul täiendavate sissemaksete kujul esitada.

R0370/C0010

Muud kui direktiivi 2009/138/
EÜ artikli 96 lõike 3 esimese
lõigu kohased liikmete täien
davad sissemaksed

See on kõigi selliste muude kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96
lõike 3 esimese lõigu kohaste tulevaste nõuete kogusumma, mida
muutuvate sissemaksetega vastastikused või vastastikust tüüpi ühen
dused võivad oma liikmetele järgneva 12 kuu jooksul täiendavate
sissemaksete kujul esitada.

R0370/C0040

Muud kui direktiivi 2009/138/
EÜ artikli 96 lõike 3 esimese
lõigu kohased liikmete täien
davad sissemaksed – teise
taseme omavahendid

See on kõigi selliste muude kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96
lõike 3 esimese lõigu kohaste tulevaste nõuete summa, mida muutu
vate sissemaksetega vastastikused või vastastikust tüüpi ühendused
võivad oma liikmetele järgneva 12 kuu jooksul täiendavate sisse
maksete kujul esitada ja mis vastavad teise taseme omavahendite
kriteeriumidele.

R0370/C0050

Muud kui direktiivi 2009/138/
EÜ artikli 96 lõike 3 esimese
lõigu kohased liikmete täien
davad sissemaksed – kol
manda taseme omavahendid

See on kõigi selliste muude kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96
lõike 3 esimese lõigu kohaste tulevaste nõuete summa, mida muutu
vate sissemaksetega vastastikused või vastastikust tüüpi ühendused
võivad oma liikmetele järgneva 12 kuu jooksul täiendavate sisse
maksete kujul esitada ja mis vastavad kolmanda taseme omavahen
dite kriteeriumidele.

R0380/C0010

Mitte kasutadaolevad lisaoma See on selliste lisaomavahendite kogusumma, mida ei saa kasutada
vahendid grupi tasandil –
vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5.
kokku

R0380/C0040

Mitte kasutadaolevad lisaoma See on selliste lisaomavahendite summa, mida ei saa kasutada vasta
vahendid grupi tasandil – teise valt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad
taseme omavahendid
teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0380/C0050

Mitte kasutadaolevad lisaoma See on selliste lisaomavahendite summa, mida ei saa kasutada vasta
vahendid grupi tasandil –
valt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad
kolmanda taseme
kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.
omavahendid

R0390/C0010

Muud lisaomavahendid –
kokku

See on muude lisaomavahendite kogusumma.

R0390/C0040

Muud lisaomavahendid – teise
taseme omavahendid

See on selliste muude lisaomavahendite summa, mis vastavad teise
taseme omavahendite kriteeriumidele.
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R0390/C0050

Muud lisaomavahendid – kol See on selliste muude lisaomavahendite summa, mis vastavad kol
manda taseme omavahendid
manda taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0400/C0010

Lisaomavahendid kokku

See on lisaomavahendite kirjete kogusumma.

R0400/C0040

Lisaomavahendid kokku –
teise taseme omavahendid

See on selliste lisaomavahendite kirjete kogusumma, mis vastavad
teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0400/C0050

Lisaomavahendid kokku –
kolmanda taseme
omavahendid

See on selliste lisaomavahendite kirjete kogusumma, mis vastavad
kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

Muude finantssektori üksuste omavahendid
Järgmisi kirjeid kohaldatakse ka mahaarvamise ja agregeerimise meetodi ning meetodite kombineerimise korral

R0410/C0010

Krediidiasutused, investeeri
misühingud, finantseerimisa
sutused, alternatiivsete inves
teerimisfondide valitsejad,
eurofondide valitsejad –
kokku

Krediidiasutustes, investeerimisühingutes, finantseerimisasutustes,
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejates, eurofondide valitse
jates olevate omavahendite kogusumma, millest on juba maha
arvatud mis tahes asjaomased grupisisesed tehingud. Kõnealused
kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasutadaolevatest
omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele ja
omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele
lõigule.

R0410/C0020

Krediidiasutused, investeeri
misühingud, finantseerimisa
sutused, alternatiivsete inves
teerimisfondide valitsejad,
eurofondide valitsejad –
piiranguteta esimese taseme
omavahendid

Krediidiasutustes, investeerimisühingutes, finantseerimisasutustes,
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejates, eurofondide valitse
jates olevad omavahendid, millest on juba maha arvatud mis tahes
asjaomased grupisisesed tehingud – piiranguteta esimese taseme
omavahendid

Krediidiasutused, investeeri
misühingud, finantseerimisa
sutused, alternatiivsete inves
teerimisfondide valitsejad,
eurofondide valitsejad –
piirangutega esimese taseme
omavahendid

Krediidiasutustes, investeerimisühingutes, finantseerimisasutustes,
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejates, eurofondide valitse
jates olevad omavahendid, millest on juba maha arvatud mis tahes
asjaomased grupisisesed tehingud – piirangutega esimese taseme
omavahendid

Krediidiasutused, investeeri
misühingud, finantseerimisa
sutused, alternatiivsete inves
teerimisfondide valitsejad,
eurofondide valitsejad – teise
taseme omavahendid

Krediidiasutustes, investeerimisühingutes, finantseerimisasutustes,
alternatiivsete investeerimisfondide valitsejates, eurofondide valitse
jates olevad omavahendid, millest on juba maha arvatud mis tahes
asjaomased grupisisesed tehingud – teise taseme omavahendid

R0410/C0030

R0410/C0040

Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasu
tadaolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele
eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 228 teisele lõigule.

Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasu
tadaolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele
eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 228 teisele lõigule.

Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasu
tadaolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele
eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 228 teisele lõigule.
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R0420/C0010

Tööandjapensioni kogumisa
sutused – kokku

Tööandjapensioni kogumisasutustes olevate omavahendite kogu
summa, millest on juba maha arvatud mis tahes asjaomased grupisi
sesed tehingud. Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis
tahes mitte kasutadaolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele
sektoripõhistele eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi
2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule.

R0420/C0020

Tööandjapensioni kogumisa
sutused – piiranguteta esimese
taseme omavahendid

Tööandjapensioni kogumisasutustes olevad omavahendid, millest on
juba maha arvatud mis tahes asjaomased grupisisesed tehingud –
piiranguteta esimese taseme omavahendid
Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasu
tadaolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele
eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 228 teisele lõigule.

R0420/C0030

Tööandjapensioni kogumisa
sutused – piirangutega esimese
taseme omavahendid

Tööandjapensioni kogumisasutustes olevad omavahendid, millest on
juba maha arvatud mis tahes asjaomased grupisisesed tehingud –
piirangutega esimese taseme omavahendid
Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasu
tadaolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele
eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 228 teisele lõigule.

R0420/C0040

Tööandjapensioni kogumisa
sutused – teise taseme
omavahendid

Tööandjapensioni kogumisasutustes olevad omavahendid, millest on
juba maha arvatud mis tahes asjaomased grupisisesed tehingud –
teise taseme omavahendid
Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasu
tadaolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele
eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 228 teisele lõigule.

R0420/C0050

Tööandjapensioni kogumisa
sutused – kolmanda taseme
omavahendid

Tööandjapensioni kogumisasutustes olevad omavahendid, millest on
juba maha arvatud mis tahes asjaomased grupisisesed tehingud –
kolmanda taseme omavahendid
Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasu
tadaolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele
eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 228 teisele lõigule.

R0430/C0010

Finantstegevusega tegelevad
reguleerimata üksused –
kokku

Finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste omavahendite
kogusumma, millest on juba maha arvatud mis tahes asjaomased
grupisisesed tehingud. Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata
mis tahes mitte kasutadaolevatest omavahenditest vastavalt asjaomas
tele sektoripõhistele eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direk
tiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule.

R0430/C0020

Finantstegevusega tegelevad
reguleerimata üksused –
piiranguteta esimese taseme
omavahendid

Finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste omavahendid,
millest on juba maha arvatud mis tahes asjaomased grupisisesed
tehingud – piiranguteta esimese taseme omavahendid
Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasu
tadaolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele
eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 228 teisele lõigule.
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R0430/C0040
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Finantstegevusega tegelevad
reguleerimata üksused –
piirangutega esimese taseme
omavahendid

Finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste omavahendid,
millest on juba maha arvatud mis tahes asjaomased grupisisesed
tehingud – piirangutega esimese taseme omavahendid

Finantstegevusega tegelevad
reguleerimata üksused – teise
taseme omavahendid

Finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste omavahendid,
millest on juba maha arvatud mis tahes asjaomased grupisisesed
tehingud – teise taseme omavahendid

Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasu
tadaolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele
eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 228 teisele lõigule.

Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasu
tadaolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele
eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 228 teisele lõigule.

R0440/C0010

R0440/C0020

R0440/C0030

R0440/C0040

Muude finantssektori üksuste
omavahendid kokku – kokku

Muudes finantssektori üksustes olevad omavahendid kokku.

Muude finantssektori üksuste
omavahendid kokku – piiran
guteta esimese taseme
omavahendid

Muudes finantssektori üksustes olevad omavahendid kokku – piiran
guteta esimese taseme omavahendid.

Muude finantssektori üksuste
omavahendid kokku – piiran
gutega esimese taseme
omavahendid

Muudes finantssektori üksustes olevad omavahendid kokku – piiran
gutega esimese taseme omavahendid.

Muude finantssektori üksuste
omavahendid kokku – teise
taseme omavahendid

Muudes finantssektori üksustes olevad omavahendid kokku – teise
taseme omavahendid.

Muude finantssektori üksuste
omavahendid kokku – kol
manda taseme omavahendid

Muudes finantssektori üksustes olevad omavahendid kokku – kol
manda taseme omavahendid.

Siin esitatakse lahtris R0230/C0010 maha arvatud omavahendite
kogusumma pärast kohandamist seoses mitte kasutadaolevate omava
henditega vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele ja
pärast mahaarvamist vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228
teisele lõigule.

Siin esitatakse lahtris R0230/C0010 maha arvatud omavahendite
kogusumma pärast kohandamist seoses mitte kasutadaolevate omava
henditega vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele ja
pärast mahaarvamist vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228
teisele lõigule.

Siin esitatakse lahtris R0230/C0010 maha arvatud omavahendite
kogusumma pärast kohandamist seoses mitte kasutadaolevate omava
henditega vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele ja
pärast mahaarvamist vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228
teisele lõigule.

Siin esitatakse lahtris R0230/C0010 maha arvatud omavahendite
kogusumma pärast kohandamist seoses mitte kasutadaolevate omava
henditega vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele ja
pärast mahaarvamist vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228
teisele lõigule.

▼M1
R0440/C0050

Siin esitatakse andmeväljal R0230/C0010 maha arvatud omavahen
dite kogusumma pärast kohandamist seoses mitte kasutadaolevate
omavahenditega vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele
ja pärast mahaarvamist vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228
teisele lõigule.
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Omavahendid, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist kas ainukesena või koos 1. meetodiga

R0450/C0010

Agregeeritud omavahendid,
kui kasutatakse mahaarvamist
ja agregeerimist ning meetodi
kombineerimist – kokku

Seotud ettevõtjate nõuetekohaste omavahendite kogusumma, mida
tuleb arvesse võtta agregeeritud omavahendite arvutamisel, kui kasu
tatakse mahaarvamist ja agregeerimist või meetodite kombineerimist,
pärast grupi tasandil mitte kasutada olevate omavahendite
mahaarvamist.

R0450/C0020

Agregeeritud omavahendid,
kui kasutatakse mahaarvamist
ja agregeerimist ning meetodi
kombineerimist – piiranguteta
esimese taseme omavahendid

Seotud ettevõtjate nõuetekohased omavahendid, mis kuuluvad piiran
guteta esimese taseme omavahendite hulka ja mida tuleb arvesse
võtta agregeeritud omavahendite arvutamisel, kui kasutatakse
mahaarvamist ja agregeerimist või meetodite kombineerimist, pärast
grupi tasandil mitte kasutada olevate omavahendite mahaarvamist.

R0450/C0030

Agregeeritud omavahendid,
kui kasutatakse mahaarvamist
ja agregeerimist ning meetodi
kombineerimist – piirangutega
esimese taseme omavahendid

Seotud ettevõtjate nõuetekohased omavahendid, mis kuuluvad piiran
gutega esimese taseme omavahendite hulka ja mida tuleb arvesse
võtta agregeeritud omavahendite arvutamisel, kui kasutatakse
mahaarvamist ja agregeerimist või meetodite kombineerimist, pärast
grupi tasandil mitte kasutada olevate omavahendite mahaarvamist.

R0450/C0040

Agregeeritud omavahendid,
kui kasutatakse mahaarvamist
ja agregeerimist ning meetodi
kombineerimist – teise taseme
omavahendid

Seotud ettevõtjate nõuetekohased omavahendid, mis kuuluvad teise
taseme omavahendite hulka ja mida tuleb arvesse võtta agregeeritud
omavahendite arvutamisel, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregee
rimist või meetodite kombineerimist, pärast grupi tasandil mitte kasu
tada olevate omavahendite mahaarvamist.

R0450/C0050

Agregeeritud omavahendid,
kui kasutatakse mahaarvamist
ja agregeerimist ning meetodi
kombineerimist – kolmanda
taseme omavahendid

Seotud ettevõtjate nõuetekohased omavahendid, mis kuuluvad kol
manda taseme omavahendite hulka ja mida tuleb arvesse võtta agre
geeritud omavahendite arvutamisel, kui kasutatakse mahaarvamist ja
agregeerimist või meetodite kombineerimist, pärast grupi tasandil
mitte kasutada olevate omavahendite mahaarvamist.

R0460/C0010

Agregeeritud omavahendid,
kui kasutatakse mahaarvamist
ja agregeerimist ning meetodi
kombineerimist, ilma grupisi
seste tehinguteta – kokku

Nõuetekohaste omavahendite kogusumma pärast grupisiseste tehin
gute mahaarvamist grupi agregeeritud nõuetekohaste omavahendite
arvutamiseks.

Agregeeritud omavahendid,
kui kasutatakse mahaarvamist
ja agregeerimist ning meetodi
kombineerimist, ilma grupisi
seste tehinguteta – piiranguteta
esimese taseme omavahendid

Piiranguteta esimese taseme omavahendite hulka kuuluvad nõueteko
hased omavahendid pärast grupisiseste tehingute mahaarvamist grupi
agregeeritud nõuetekohaste omavahendite arvutamiseks.

Agregeeritud omavahendid,
kui kasutatakse mahaarvamist
ja agregeerimist ning meetodi
kombineerimist, ilma grupisi
seste tehinguteta – piirangu
tega esimese taseme
omavahendid

Piirangutega esimese taseme omavahendite hulka kuuluvad nõuete
kohased omavahendid pärast grupisiseste tehingute mahaarvamist
grupi agregeeritud nõuetekohaste omavahendite arvutamiseks. Siin
esitatav omavahendite summa ei tohi hõlmata mitte kasutada olevaid
omavahendeid ega grupisiseseid tehinguid.

R0460/C0020

R0460/C0030

Siin esitatav omavahendite summa ei tohi hõlmata mitte kasutada
olevaid omavahendeid ega grupisiseseid tehinguid.

Siin esitatav omavahendite summa ei tohi hõlmata mitte kasutada
olevaid omavahendeid ega grupisiseseid tehinguid.
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R0460/C0040

Agregeeritud omavahendid,
kui kasutatakse mahaarvamist
ja agregeerimist ning meetodi
kombineerimist, ilma grupisi
seste tehinguteta – teise
taseme omavahendid

Teise taseme omavahendite hulka kuuluvad nõuetekohased omava
hendid pärast grupisiseste tehingute mahaarvamist grupi agregeeritud
nõuetekohaste omavahendite arvutamiseks. Siin esitatav omavahen
dite summa ei tohi hõlmata mitte kasutada olevaid omavahendeid ega
grupisiseseid tehinguid.

R0460/C0050

Agregeeritud omavahendid,
kui kasutatakse mahaarvamist
ja agregeerimist ning meetodi
kombineerimist, ilma grupisi
seste tehinguteta – kolmanda
taseme omavahendid

Kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvad nõuetekohased
omavahendid pärast grupisiseste tehingute mahaarvamist grupi agre
geeritud nõuetekohaste omavahendite arvutamiseks. Siin esitatav
omavahendite summa ei tohi hõlmata mitte kasutada olevaid omava
hendeid ega grupisiseseid tehinguid.

R0520/C0010

Grupi konsolideeritud solvent
suskapitalinõude täitmiseks
kasutada olevad omavahendid
kokku (v.a muud finantssek
tori üksused ning mahaarva
mise ja agregeerimise kaudu
kaasatud ettevõtjad) – kokku

►M1 Ettevõtja selliste omavahendite kogusumma, mis hõlmavad
põhiomavahendeid pärast mahaarvamisi ja lisaomavahendeid ning
mida saab kasutada grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täit
miseks, kuid mis ei hõlma muude finantssektori üksuste ning mahaar
vamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendeid. ◄

R0520/C0020

Grupi konsolideeritud solvent
suskapitalinõude täitmiseks
kasutada olevad omavahendid
kokku (v.a muud finantssek
tori üksused ning mahaarva
mise ja agregeerimise kaudu
kaasatud ettevõtjad) – piiran
guteta esimese taseme
omavahendid

►M1 Ettevõtja selliste omavahendite kogusumma, mis hõlmavad
põhiomavahendeid pärast mahaarvamisi ning mida saab kasutada
grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks, kuid mis ei
hõlma muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeeri
mise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendeid, ning mis vastavad
piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele. ◄

R0520/C0030

Grupi konsolideeritud solvent
suskapitalinõude täitmiseks
kasutada olevad omavahendid
kokku (v.a muud finantssek
tori üksused ning mahaarva
mise ja agregeerimise kaudu
kaasatud ettevõtjad) – piiran
gutega esimese taseme
omavahendid

►M1 Ettevõtja selliste omavahendite kogusumma, mis hõlmavad
põhiomavahendeid pärast mahaarvamisi ning mida saab kasutada
grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks, kuid mis ei
hõlma muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeeri
mise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendeid, ning mis vastavad
piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele. ◄

R0520/C0040

Grupi konsolideeritud solvent
suskapitalinõude täitmiseks
kasutada olevad omavahendid
kokku (v.a muud finantssek
tori üksused ning mahaarva
mise ja agregeerimise kaudu
kaasatud ettevõtjad) – teise
taseme omavahendid

►M1 Ettevõtja sellised omavahendid, mis hõlmavad põhiomavahen
deid pärast mahaarvamisi ja lisaomavahendeid ning mida saab kasu
tada grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks, kuid
mis ei hõlma muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja
agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendeid, ning mis
vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele. ◄
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R0520/C0050

Grupi konsolideeritud solvent
suskapitalinõude täitmiseks
kasutada olevad omavahendid
kokku (v.a muud finantssek
tori üksused ning mahaarva
mise ja agregeerimise kaudu
kaasatud ettevõtjad) – kol
manda taseme omavahendid

►M1 Ettevõtja sellised omavahendid, mis hõlmavad põhiomavahen
deid pärast mahaarvamisi ja lisaomavahendeid ning mida saab kasu
tada grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks, kuid
mis ei hõlma muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja
agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendeid, ning mis
vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele. ◄

R0530/C0010

Grupi konsolideeritud mini
maalse solventsuskapitali
nõude täitmiseks kasutada
olevad omavahendid kokku –
kokku

►M1 Ettevõtja selliste omavahendite kogusumma, mis hõlmavad
põhiomavahendeid pärast mahaarvamisi ning mida saab kasutada
grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks,
kuid mis ei hõlma muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise
ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendeid. ◄

R0530/C0020

Grupi konsolideeritud mini
maalse solventsuskapitali
nõude täitmiseks kasutada
olevad omavahendid kokku –
piiranguteta esimese taseme
omavahendid

►M1 Ettevõtja omavahendid, mis hõlmavad põhiomavahendeid
pärast mahaarvamisi ning mida saab kasutada grupi minimaalse
solventsuskapitalinõude täitmiseks ning mis vastavad piiranguteta
esimese taseme omavahendite kriteeriumidele. ◄

R0530/C0030

Grupi konsolideeritud mini
maalse solventsuskapitali
nõude täitmiseks kasutada
olevad omavahendid kokku –
piirangutega esimese taseme
omavahendid

►M1 Grupi omavahendid, mis hõlmavad põhiomavahendeid pärast
mahaarvamisi ning mida saab kasutada grupi minimaalse solventsus
kapitalinõude täitmiseks ning mis vastavad piirangutega esimese
taseme omavahendite kriteeriumidele. ◄

R0530/C0040

Grupi konsolideeritud mini
maalse solventsuskapitali
nõude täitmiseks nõueteko
hased omavahendid kokku –
teise taseme omavahendid

►M1 Ettevõtja omavahendid, mis hõlmavad põhiomavahendeid
pärast mahaarvamisi ning mida saab kasutada grupi minimaalse
solventsuskapitalinõude täitmiseks ning mis vastavad teise taseme
omavahendite kriteeriumidele. ◄

R0560/C0010

Grupi konsolideeritud solvent
suskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased omavahendid
kokku (v.a muude finantssek
tori üksuste ning mahaarva
mise ja agregeerimise kaudu
kaasatud ettevõtjate omava
hendid) – kokku

Grupi selliste omavahendite kogusumma, mis on sätestatud piiran
gute kohaselt nõuetekohased grupi konsolideeritud solventsuskapita
linõude täitmiseks (v.a muude finantssektori üksuste ning mahaarva
mise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid).

Grupi konsolideeritud solvent
suskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased omavahendid
kokku (v.a muude finantssek
tori üksuste ning mahaarva
mise ja agregeerimise kaudu
kaasatud ettevõtjate omava
hendid) – piiranguteta esimese
taseme omavahendid

Grupi omavahendid, mis on sätestatud piirangute kohaselt nõueteko
hased grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks (v.a
muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise
kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid) ning mis vastavad piiran
guteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0560/C0020

Kõnealuste omavahendite nõuetekohasuse tagamiseks ei tohi grupi
konsolideeritud solventsuskapitalinõue järjepidevalt hõlmata muude
finantssektori üksuste kapitalinõudeid (delegeeritud määruse (EL)
2015/35 artikli 336 punkt c).
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R0560/C0030

Grupi konsolideeritud solvent
suskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased omavahendid
kokku (v.a muude finantssek
tori üksuste ning mahaarva
mise ja agregeerimise kaudu
kaasatud ettevõtjate omava
hendid) – piirangutega
esimese taseme omavahendid

Grupi omavahendid, mis on sätestatud piirangute kohaselt nõueteko
hased grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks (v.a
muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise
kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid) ning mis vastavad piiran
gutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0560/C0040

Grupi konsolideeritud solvent
suskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased omavahendid
kokku (v.a muude finantssek
tori üksuste ning mahaarva
mise ja agregeerimise kaudu
kaasatud ettevõtjate omava
hendid) – teise taseme
omavahendid

Grupi omavahendid, mis on sätestatud piirangute kohaselt nõueteko
hased grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks (v.a
muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise
kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid) ning mis vastavad teise
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0560/C0050

Grupi konsolideeritud solvent
suskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased omavahendid
kokku (v.a muude finantssek
tori üksuste ning mahaarva
mise ja agregeerimise kaudu
kaasatud ettevõtjate omava
hendid) – kolmanda taseme
omavahendid

Grupi omavahendid, mis on sätestatud piirangute kohaselt nõueteko
hased grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks (v.a
muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise
kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid) ning mis vastavad kol
manda taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0570/C0010

Grupi konsolideeritud mini
maalse solventsuskapitali
nõude täitmiseks nõueteko
hased omavahendid kokku –
kokku

Grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased omavahendid kokku.

R0570/C0020

Grupi konsolideeritud mini
maalse solventsuskapitali
nõude täitmiseks nõueteko
hased omavahendid kokku –
piiranguteta esimese taseme
omavahendid

Grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks
kasutada olevad nõuetekohased omavahendid, mis vastavad piirangu
teta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0570/C0030

Grupi konsolideeritud mini
maalse solventsuskapitali
nõude täitmiseks nõueteko
hased omavahendid kokku –
piirangutega esimese taseme
omavahendid

Grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks
kasutada olevad nõuetekohased omavahendid, mis vastavad piirangu
tega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0570/C0040

Grupi konsolideeritud mini
maalse solventsuskapitali
nõude täitmiseks nõueteko
hased omavahendid kokku –
teise taseme omavahendid

Grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks
kasutada olevad nõuetekohased omavahendid, mis vastavad teise
taseme omavahendite kriteeriumidele.
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Grupi konsolideeritud
solventsuskapitalinõue

JUHISED

Grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõue, mis on arvutatud
konsolideeritud andmete alusel vastavalt delegeeritud määruse (EL)
2015/35 artikli 336 punktidele a, b, c ja d.
Kvartaliaruannete puhul on see uusim solventsuskapitalinõue, mis
tuleb arvutada ja esitada – kas aasta solventsuskapitalinõue või
uuem, juhul kui solventsuskapitalinõue on uuesti arvutatud (nt riski
profiili muutumise tõttu), sealhulgas lisakapitalinõue.

R0610/C0010

Grupi konsolideeritud mini
maalne solventsuskapitalinõue

Grupi konsolideeritud minimaalne solventsuskapitalinõue, mis on
arvutatud konsolideeritud andmete alusel (1. meetod) vastavalt direk
tiivi 2009/138/EÜ artiklile 230 või 231.

R0630/C0010

Nõuetekohaste omavahendite
suhe grupi konsolideeritud
solventsuskapitalinõudesse
(välja arvatud muud finants
sektori üksused ning mahaar
vamise ja agregeerimise kaudu
kaasatud ettevõtjad)

See on solventsuse suhtarv, mille arvutamiseks tuleb grupi konsoli
deeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omava
hendid jagada grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõudega (v.a
muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise
kaudu kaasatud ettevõtjate kapitalinõuded ja omavahendid).

R0650/C0010

Nõuetekohaste omavahendite
suhe grupi konsolideeritud
minimaalsesse
solventsuskapitalinõudesse

See on minimaalne solventsuse suhtarv, mis võrdub grupi konsoli
deeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks nõueteko
hased omavahendid jagatud grupi konsolideeritud minimaalse
solventsuskapitalinõudega (v.a muud finantssektori üksused ning
mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjad).

R0660/C0010

Grupi solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohased
omavahendid kokku (seal
hulgas muude finantssektori
üksuste ning mahaarvamise ja
agregeerimise kaudu kaasatud
ettevõtjate omavahendid)

Grupi solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omava
hendid kokku, sealhulgas muude finantssektori üksuste ning mahaar
vamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid.

R0660/C0020

Grupi solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohased
omavahendid kokku (seal
hulgas muude finantssektori
üksuste ning mahaarvamise ja
agregeerimise kaudu kaasatud
ettevõtjate omavahendid) –
piiranguteta esimese taseme
omavahendid

Grupi solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omava
hendid, sealhulgas muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise
ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid, mis
vastavad piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

Selle suhtarvu leidmisel ei tohi grupi konsolideeritud solventsuska
pitalinõue sisaldada muude finantssektori üksuste kapitalinõudeid
(delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 336 punkt c).

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 1112
▼B
KIRJE

JUHISED

R0660/C0030

Grupi solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohased
omavahendid kokku (seal
hulgas muude finantssektori
üksuste ning mahaarvamise ja
agregeerimise kaudu kaasatud
ettevõtjate omavahendid) –
piirangutega esimese taseme
omavahendid

Grupi solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omava
hendid, sealhulgas muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise
ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid, mis
vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0660/C0040

Grupi solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohased
omavahendid kokku (seal
hulgas muude finantssektori
üksuste ning mahaarvamise ja
agregeerimise kaudu kaasatud
ettevõtjate omavahendid) –
teise taseme omavahendid

Grupi solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omava
hendid, sealhulgas muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise
ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid, mis
vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0660/C0050

Grupi solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohased
omavahendid kokku (seal
hulgas muude finantssektori
üksuste ning mahaarvamise ja
agregeerimise kaudu kaasatud
ettevõtjate omavahendid) –
kolmanda taseme
omavahendid

Grupi solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omava
hendid, sealhulgas muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise
ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid, mis
vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0670/C0010

Mahaarvamise ja agregeeri
mise kaudu kaasatud üksuste
solventsuskapitalinõue

See on mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud üksuste
solventsuskapitalinõuete kogusumma. Sellesse lahtrisse märgitakse
mahaarvamise ja agregeerimise kaudu grupi solventsuse arvutamisse
kaasatud ettevõtjate suhteline osa solventsuskapitalinõudest. Seda on
vaja ainult juhul, kui kasutatakse mahaarvamise ja agregeerimise
meetodit või meetodite kombinatsiooni.

R0680/C0010

Grupi solventsuskapitalinõue

►M1 Grupi solventsuskapitalinõue on delegeeritud määruse (EL)
2015/35 artikli 336 punktide a, b, c ja d kohaselt arvutatud grupi
konsolideeritud solventsuskapitalinõude (andmeväli R0590/C0010)
ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud üksuste solvent
suskapitalinõude (andmeväli R0670/C0010) summa. ◄

R0690/C0010

Nõuetekohaste omavahendite
suhe grupi solventsuskapitali
nõudesse, sealhulgas muud
finantssektori üksused ning
mahaarvamise ja agregeeri
mise kaudu kaasatud
ettevõtjad

See on solventsuse suhtarv, mis võrdub grupi solventsuskapitali
nõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid jagatud grupi solvent
suskapitalinõudega, sealhulgas muud finantssektori üksused ning
mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjad.
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Korrigeerimisreserv

R0700/C0060

Summa, mille võrra varad
ületavad kohustisi

See on summa, mille võrra varad ületavad kohustisi vastavalt
Solventsus II kohase bilansi andmetele.

R0710/C0060

Omaaktsiad (otseselt ja kaud
selt hoitavad)

See on selliste omaaktsiate summa, mida osalust omav kindlustusvõi edasikindlustusandja, kindlustusvaldusettevõtja või segafinants
valdusettevõtja ja seotud ettevõtjad otseselt või kaudselt hoiavad.

R0720/C0060

Prognoositavad dividendid,
väljamaksed ja maksud

Kindlustus- või edasikindlustusandja prognoositavad dividendid,
väljamaksed ja maksud.

R0730/C0060

Muud põhiomavahendite
kirjed

Artikli 69 punkti a alapunktide i–v, artikli 72 punkti a ja artikli 76
punkti a kohased põhiomavahendite kirjed, samuti põhiomavahendite
kirjed, mille on heaks kiitnud järelevalveasutus vastavalt delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artiklile 79.

R0740/C0060

Kohandamine piirangutega
omavahendite kirjete suhtes
seoses kattuvusega kohanda
mise portfellide ja eraldatud
vahendite kogumitega

See on kohanduse kogusumma, mis tehakse korrigeerimisreservis
piirangutega omavahendite kirjete olemasolu tõttu seoses kattuvusega
kohandamise portfellide ja eraldatud vahendite kogumitega grupi
tasandil.

R0750/C0060

Muud mitte kasutadaolevad
omavahendid

Seotud ettevõtjate muud mitte kasutada olevad omavahendid vasta
valt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punktidele
d ja f.

R0760/C0060

Korrigeerimisreserv – kokku

See on ettevõtja korrigeerimisreserv enne märkimisväärsete osaluste
mahaarvamist.

R0770/C0060

Tuleviku kindlustusmaksetes
sisalduv oodatav kasum –
elukindlustustegevus

Korrigeerimisreserv hõlmab summat, mille võrra varad ületavad
kohustisi ja mis vastab tuleviku kindlustusmaksetes sisalduvale ooda
tavale kasumile. Selle kirje all kajastatakse vastavat summat kindlusvõi edasikindlustusandja elukindlustustegevuse puhul.

R0780/C0060

Tuleviku kindlustusmaksetes
sisalduv oodatav kasum –
kahjukindlustustegevus

Korrigeerimisreserv hõlmab summat, mille võrra varad ületavad
kohustisi ja mis vastab tuleviku kindlustusmaksetes sisalduvale ooda
tavale kasumile. Selle kirje all kajastatakse vastavat summat kindlusvõi edasikindlustusandja kahjukindlustustegevuse puhul.

R0790/C0060

Tuleviku kindlustusmaksetes
sisalduv oodatav kasum kokku

See on tuleviku kindlustusmaksetes sisalduva oodatava kasumi
kogusumma.

S.23.02 – Üksikasjalik teave omavahendite kohta tasemete kaupa
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse iga-aastast teabe esitamist gruppide kohta, kui on
kasutatud 1. meetodit kas ainukesena või koos 2. meetodiga.
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R0010/C0010

Lihtaktsiakapital – Sisse
makstud – Kokku

See on sissemakstud lihtaktsiakapitali kogusumma, sh omaaktsiad.

R0010/C0020

Lihtaktsiakapital – Sisse
makstud – esimene tase

See on sissemakstud lihtaktsiakapitali kogusumma, mis vastab
esimese taseme omavahendite kriteeriumidele, sh omaaktsiad.

R0020/C0010

Lihtaktsiakapital – sisse
nõutud, kuid veel tasumata –
kokku

See on sissenõutud, kuid veel tasumata lihtaktsiate kogusumma, sh
omaaktsiad.

R0020/C0040

Lihtaktsiakapital – sisse
nõutud, kuid veel tasumata –
teise taseme omavahendid

See on sissenõutud, kuid veel tasumata teise taseme kriteeriumidele
vastavate lihtaktsiate kogusumma, sh omaaktsiad.

R0030/C0010

Hoitavad omaaktsiad – kokku

See on kindlustus- või edasikindlustusandja hoitavate omaaktsiate
kogusumma.

R0030/C0020

Hoitavad omaaktsiad –
esimese taseme omavahendid

See on kindlustus- või edasikindlustusandja hoitavate selliste omaakt
siate kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite
kriteeriumidele.

R0100/C0010

Kogu lihtaktsiakapital

See on lihtaktsiakapitali kogusumma. Pange tähele, et hoitavad
omaaktsiad kajastatakse kas sissemakstud või sissenõutud, kuid
veel tasumata aktsiate all.

R0100/C0020

Kogu lihtaktsiakapital –
esimese taseme omavahendid

See on lihtaktsiakapitali kogusumma, mis vastab esimese taseme
omavahendite kriteeriumidele. Pange tähele, et hoitavad omaaktsiad
kajastatakse kas sissemakstud või sissenõutud, kuid veel tasumata
aktsiate all.

R0100/C0040

Kogu lihtaktsiakapital – teise
taseme omavahendid

See on lihtaktsiakapitali summa, mis vastab teise taseme omavahen
dite kriteeriumidele.

R0110/C0010

Vastastikuste ja vastastikust
tüüpi kindlustusandjate algka
pital, liikmete sissemaksed või
samaväärne põhiomavahendite
kirje – Sissemakstud – kokku

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse
makstud algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhioma
vahendite kirje kogusumma.

R0110/C0020

Vastastikuste ja vastastikust
tüüpi kindlustusandjate algka
pital, liikmete sissemaksed või
samaväärne põhiomavahendite
kirje – Sissemakstud –
esimese taseme omavahendid

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapi
tali, liikmete sissemaksete või samaväärse esimese taseme omavahen
dite kriteeriumidele vastava põhiomavahendite kirje kogusumma.
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R0120/C0010

Vastastikuste ja vastastikust
tüüpi kindlustusandjate algka
pital, liikmete sissemaksed või
samaväärne põhiomavahendite
kirje – Sissenõutud, kuid veel
tasumata – kokku

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse
nõutud, kuid veel tasumata algkapitali, liikmete sissemaksete või
samaväärse põhiomavahendite kirje kogusumma.

R0120/C0040

Vastastikuste ja vastastikust
tüüpi kindlustusandjate algka
pital, liikmete sissemaksed või
samaväärne põhiomavahendite
kirje – Sissenõutud, kuid veel
tasumata – teise taseme
omavahendid

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapi
tali, liikmete sissemaksete või samaväärse teise taseme omavahendite
kriteeriumidele vastava põhiomavahendite kirje kogusumma.

R0200/C0010

Vastastikuste ja vastastikust
tüüpi kindlustusandjate algka
pitali, liikmete sissemaksete
või samaväärse põhiomava
hendite kirje kogusumma

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapi
tali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje
kogusumma.

R0200/C0020

Vastastikuste ja vastastikust
tüüpi kindlustusandjate algka
pitali, liikmete sissemaksete
või samaväärse põhiomava
hendite kirje kogusumma –
esimese taseme omavahendid

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapi
tali, liikmete sissemaksete või samaväärse esimese taseme omavahen
dite kriteeriumidele vastava põhiomavahendite kirje kogusumma.

R0200/C0040

Vastastikuste ja vastastikust
tüüpi kindlustusandjate algka
pitali, liikmete sissemaksete
või samaväärse põhiomava
hendite kirje kogusumma –
teise taseme omavahendid

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapi
tali, liikmete sissemaksete või samaväärse teise taseme omavahendite
kriteeriumidele vastava põhiomavahendite kirje kogusumma.

R0210/C0010

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– Tähtajalised allutatud
instrumendid – kokku

See on vastastikuse kindlustusandja liikme tähtajaliste allutatud
instrumentide kogusumma.

R0210/C0020

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– Tähtajalised allutatud
instrumendid – esimese
taseme omavahendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste tähtajaliste allu
tatud instrumentide kogusumma, mis vastavad esimese taseme
omavahendite kriteeriumidele.

R0210/C0030

Vastastikuse kindlustusandja
See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste esimese taseme
liikme allutatud instrumendid
omavahendite kriteeriumidele vastavate tähtajaliste allutatud instru
– tähtajalised allutatud instru mentide kogusumma, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.
mendid – millest esimese
taseme omavahendeid kajasta
takse üleminekumeetmete
raames
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R0210/C0040

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– tähtajalised allutatud instru
mendid – teise taseme
omavahendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste tähtajaliste allu
tatud instrumentide kogusumma, mis vastavad teise taseme omava
hendite kriteeriumidele.

R0210/C0050

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– tähtajalised allutatud instru
mendid – millest teise taseme
omavahendeid kajastatakse
üleminekumeetmete raames

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste teise taseme
omavahendite kriteeriumidele vastavate tähtajaliste allutatud instru
mentide kogusumma, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

R0210/C0060

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– tähtajalised allutatud instru
mendid – kolmanda taseme
omavahendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste tähtajaliste allu
tatud instrumentide kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme
omavahendite kriteeriumidele.

R0220/C0010

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– Tagasiostu võimalusega
määramata tähtajaga allutatud
instrumendid – kokku

See on vastastikuse kindlustusandja liikme tagasiostu võimalusega
määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma.

R0220/C0020

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– Tagasiostu võimalusega
määramata tähtajaga allutatud
instrumendid – esimese
taseme omavahendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste tagasiostu võima
lusega määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma, mis
vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0220/C0030

Vastastikuse kindlustusandja
See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste tagasiostu võima
liikme allutatud instrumendid
lusega määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma, mis
– Tagasiostu võimalusega
vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.
määramata tähtajaga allutatud
instrumendid – millest esimese
taseme omavahendeid arvesta
takse üleminekusätete alusel

R0220/C0040

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– Tagasiostu võimalusega
määramata tähtajaga allutatud
instrumendid – teise taseme
omavahendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste tagasiostu võima
lusega määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma, mis
vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0220/C0050

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– Tagasiostu võimalusega
määramata tähtajaga allutatud
instrumendid – millest teise
taseme omavahendeid arvesta
takse üleminekusätete alusel

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste teise taseme
omavahendite kriteeriumidele vastavate tagasiostu võimalusega
määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma, mida arves
tatakse üleminekusätete alusel.

R0220/C0060

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– Tagasiostu võimalusega
määramata tähtajaga allutatud
instrumendid – kolmanda
taseme omavahendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste tagasiostu võima
lusega määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma, mis
vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.
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R0230/C0010

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– Lepingukohase tagasiostu
võimaluseta määramata tähta
jaga allutatud instrumendid –
kokku

See on vastastikuse kindlustusandja liikme lepingukohase tagasiostu
võimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma.

R0230/C0020

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– Lepingukohase tagasiostu
võimaluseta määramata tähta
jaga allutatud instrumendid –
esimese taseme omavahendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste lepingukohase taga
siostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogu
summa, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0230/C0030

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– Lepingukohase tagasiostu
võimaluseta määramata tähta
jaga allutatud instrumendid –
millest esimese taseme
omavahendeid arvestatakse
üleminekusätete alusel

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste esimese taseme
omavahendite kriteeriumidele vastavate lepingukohase tagasiostu
võimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogu
summa, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

R0230/C0040

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– Lepingukohase tagasiostu
võimaluseta määramata tähta
jaga allutatud instrumendid –
teise taseme omavahendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste lepingukohase taga
siostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogu
summa, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0230/C0050

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– Lepingukohase tagasiostu
võimaluseta määramata tähta
jaga allutatud kohustised –
millest teise taseme omava
hendeid arvestatakse ülemine
kusätete alusel

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste teise taseme
omavahendite kriteeriumidele vastavate lepingukohase tagasiostuvõi
maluseta määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogusumma,
mida kajastatakse üleminekumeetmete raames.

R0230/C0060

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– Lepingukohase tagasiostu
võimaluseta määramata tähta
jaga allutatud instrumendid –
kolmanda taseme
omavahendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste lepingukohase taga
siostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud instrumentide kogu
summa, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0300/C0010

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide
kogusumma

See on vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide
kogusumma

R0300/C0020

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide
kogusumma – esimese taseme
omavahendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud instru
mentide kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite
kriteeriumidele.

R0300/C0030

Vastastikuse kindlustusandja
See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste esimese taseme
liikme allutatud instrumentide omavahendite kriteeriumidele vastavate allutatud instrumentide kogu
kogusumma – millest esimese summa, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.
taseme omavahendeid arvesta
takse üleminekusätete alusel
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R0300/C0040

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide
kogusumma – teise taseme
omavahendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud instru
mentide kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite
kriteeriumidele.

R0300/C0050

Vastastikuse kindlustusandja
See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste teise taseme
liikme allutatud instrumentide omavahendite kriteeriumidele vastavate allutatud instrumentide kogu
kogusumma – millest teise
summa, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.
taseme omavahendeid arvesta
takse üleminekusätete alusel

R0300/C0060

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide
kogusumma – kolmanda
taseme omavahendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud instru
mentide kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite
kriteeriumidele.

R0310/C0010

Tähtajalised eelisaktsiad –
kokku

See on tähtajaliste eelisaktsiate kogusumma.

R0310/C0020

Tähtajalised eelisaktsiad –
esimese taseme omavahendid

See on selliste tähtajaliste eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad
esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0310/C0030

Tähtajalised eelisaktsiad –
millest esimese taseme
omavahendeid arvestatakse
üleminekusätete alusel

See on selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vasta
vate tähtajaliste eelisaktsiate kogusumma, mida arvestatakse ülemine
kusätete alusel.

R0310/C0040

Tähtajalised eelisaktsiad –
teise taseme omavahendid

See on selliste tähtajaliste eelisaktsiate summa, mis vastavad teise
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0310/C0050

Tähtajalised eelisaktsiad –
millest teise taseme omava
hendeid arvestatakse ülemine
kusätete alusel

See on selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate
tähtajaliste eelisaktsiate kogusumma, mida arvestatakse üleminekusä
tete alusel.

R0310/C0060

Tähtajalised eelisaktsiad –
kolmanda taseme
omavahendid

See on selliste tähtajaliste eelisaktsiate summa, mis vastavad kol
manda taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0320/C0010

Tagasiostu võimalusega
määramata tähtajaga eelisakt
siad – kokku

See on tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiate
kogusumma.

R0320/C0020

Tagasiostu võimalusega
määramata tähtajaga eelisakt
siad – esimese taseme
omavahendid

See on selliste tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga eelisakt
siate kogusumma, mis vastavad esimese taseme omavahendite
kriteeriumidele.

R0320/C0030

Tagasiostu võimalusega
määramata tähtajaga eelisakt
siad – millest esimese taseme
omavahendeid arvestatakse
üleminekusätete alusel

See on selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vasta
vate tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiate kogu
summa, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

R0320/C0040

Tagasiostu võimalusega
määramata tähtajaga eelisakt
siad – teise taseme
omavahendid

See on selliste tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga eelisakt
siate kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite
kriteeriumidele.
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R0320/C0050

Tagasiostu võimalusega
määramata tähtajaga eelisakt
siad – millest teise taseme
omavahendeid arvestatakse
üleminekusätete alusel

See on selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate
tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga eelisaktsiate kogu
summa, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

R0320/C0060

Tagasiostu võimalusega
määramata tähtajaga eelisakt
siad – kolmanda taseme
omavahendid

See on selliste tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga eelisakt
siate kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite
kriteeriumidele.

R0330/C0010

Lepingukohase tagasiostu
võimaluseta määramata tähta
jaga eelisaktsiad – kokku

See lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga
eelisaktsiate kogusumma.

R0330/C0020

Lepingukohase tagasiostu
võimaluseta määramata tähta
jaga eelisaktsiad – esimese
taseme omavahendid

See on selliste lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata
tähtajaga eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad esimese taseme
omavahendite kriteeriumidele.

R0330/C0030

Lepingukohase tagasiostu
võimaluseta määramata tähta
jaga eelisaktsiad – millest
esimese taseme omavahendeid
arvestatakse üleminekusätete
alusel

See on selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vasta
vate lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga
eelisaktsiate kogusumma, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

R0330/C0040

Lepingukohase tagasiostu
võimaluseta määramata tähta
jaga eelisaktsiad – teise
taseme omavahendid

See on selliste lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata
tähtajaga eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad teise taseme omava
hendite kriteeriumidele.

R0330/C0050

Lepingukohase tagasiostu
See on selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate
võimaluseta määramata tähta lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga eelisakt
jaga eelisaktsiad – millest teise siate kogusumma, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.
taseme omavahendeid arvesta
takse üleminekusätete alusel

R0330/C0060

Lepingukohase tagasiostu
võimaluseta määramata tähta
jaga eelisaktsiad – kolmanda
taseme omavahendid

See on selliste lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata
tähtajaga eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme
omavahendite kriteeriumidele.

R0400/C0010

Eelisaktsiad kokku

See on eelisaktsiate kogusumma.

R0400/C0020

Tähtajalised eelisaktsiad
kokku – esimese taseme
omavahendid

See on selliste eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad esimese
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0400/C0030

Eelisaktsiad kokku – millest
esimese taseme omavahendeid
arvestatakse üleminekusätete
alusel

See on selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vasta
vate eelisaktsiate kogusumma, mida arvestatakse üleminekusätete
alusel.

R0400/C0040

Tähtajalised eelisaktsiad
kokku – teise taseme
omavahendid

See on selliste eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad teise taseme
omavahendite kriteeriumidele.
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R0400/C0050

Eelisaktsiad kokku – millest
teise taseme omavahendeid
arvestatakse üleminekusätete
alusel

See on selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate
eelisaktsiate kogusumma, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

R0400/C0060

Tähtajalised eelisaktsiad
kokku – kolmanda taseme
omavahendid

See on selliste eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad kolmanda
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0410/C0010

Tähtajalised allutatud kohus
tised – kokku

See on tähtajaliste allutatud kohustiste kogusumma.

R0410/C0020

Tähtajalised allutatud kohus
tised – esimese taseme
omavahendid

See on selliste tähtajaliste allutatud kohustiste summa, mis vastavad
esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0410/C0030

Tähtajalised allutatud kohus
tised – millest esimese taseme
omavahendeid arvestatakse
üleminekusätete alusel

See on selliste tähtajaliste esimese taseme omavahendite kriteeriumi
dele vastavate allutatud kohustiste summa, mida arvestatakse ülemi
nekusätete alusel.

R0410/C0040

Tähtajalised allutatud kohus
tised – teise taseme
omavahendid

See on selliste tähtajaliste allutatud kohustiste summa, mis vastavad
teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0410/C0050

Tähtajaliste allutatud kohus
tised – millest teise taseme
omavahendeid arvestatakse
üleminekusätete alusel

See on selliste tähtajaliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele
vastavate allutatud kohustiste summa, mida arvestatakse ülemineku
sätete alusel.

R0410/C0060

Tähtajalised allutatud kohus
tised – kolmanda taseme
omavahendid

See on selliste tähtajaliste allutatud kohustiste summa, mis vastavad
kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0420/C0010

Lepingukohase tagasiostu
See tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud kohustiste
võimalusega määramata tähta kogusumma.
jaga allutatud kohustised –
kokku

R0420/C0020

Lepingukohase tagasiostu
See on selliste lepingukohase tagasiostu võimalusega määramata
võimalusega määramata tähta tähtajaga allutatud kohustiste summa, mis vastavad esimese taseme
jaga allutatud kohustised –
omavahendite kriteeriumidele.
esimese taseme omavahendid

R0420/C0030

See on selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vasta
Lepingukohase tagasiostu
võimalusega määramata tähta vate lepingukohase tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allu
jaga allutatud kohustised –
tatud kohustiste summa, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.
millest esimese taseme
omavahendeid arvestatakse
üleminekusätete alusel

R0420/C0040

Lepingukohase tagasiostu
See on selliste lepingukohase tagasiostu võimalusega määramata
võimalusega määramata tähta tähtajaga allutatud kohustiste summa, mis vastavad teise taseme
jaga allutatud kohustised –
omavahendite kriteeriumidele.
teise taseme omavahendid
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R0420/C0050

See on selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate
Lepingukohase tagasiostu
võimalusega määramata tähta lepingukohase tagasiostu võimalusega määramata tähtajaga allutatud
jaga allutatud kohustised –
kohustiste summa, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.
millest teise taseme omava
hendeid arvestatakse ülemine
kusätete alusel

R0420/C0060

Lepingukohase tagasiostu
See on selliste lepingukohase tagasiostu võimalusega määramata
võimalusega määramata tähta tähtajaga allutatud kohustiste summa, mis vastavad kolmanda taseme
jaga allutatud kohustised –
omavahendite kriteeriumidele.
kolmanda taseme
omavahendid

R0430/C0010

Lepingukohase tagasiostu
võimaluseta määramata tähta
jaga allutatud kohustised –
kokku

See on lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga
allutatud kohustiste kogusumma.

R0430/C0020

Lepingukohase tagasiostu
võimaluseta määramata tähta
jaga allutatud kohustised –
esimese taseme omavahendid

See on selliste lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata
tähtajaga allutatud kohustiste summa, mis vastavad esimese taseme
omavahendite kriteeriumidele.

R0430/C0030

Lepingukohase tagasiostu
võimaluseta määramata tähta
jaga allutatud kohustised –
millest esimese taseme
omavahendeid arvestatakse
üleminekusätete alusel

See on selliste esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vasta
vate lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allu
tatud kohustiste summa, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

R0430/C0040

Lepingukohase tagasiostu
võimaluseta määramata tähta
jaga allutatud kohustised –
teise taseme omavahendid

See on selliste lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata
tähtajaga allutatud kohustiste summa, mis vastavad teise taseme
omavahendite kriteeriumidele.

R0430/C0050

Lepingukohase tagasiostu
võimaluseta määramata tähta
jaga allutatud kohustised –
millest teise taseme omava
hendeid arvestatakse ülemine
kusätete alusel

See on selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate
lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata tähtajaga allutatud
kohustiste summa, mida arvestatakse üleminekusätete alusel.

R0430/C0060

Lepingukohase tagasiostu
võimaluseta määramata tähta
jaga allutatud kohustised –
kolmanda taseme
omavahendid

See on selliste lepingukohase tagasiostu võimaluseta määramata
tähtajaga allutatud kohustiste summa, mis vastavad kolmanda taseme
omavahendite kriteeriumidele.

R0500/C0010

Kõik allutatud kohustised –
kokku

See on allutatud kohustiste kogusumma.

R0500/C0020

Kõik allutatud kohustised –
esimese taseme omavahendid

See on selliste allutatud kohustiste kogusumma, mis vastavad
esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0500/C0030

Kõik allutatud kohustised –
millest esimese taseme
omavahendeid arvestatakse
üleminekusätete alusel

See on vastavalt üleminekusätetele selliste allutatud kohustiste kogu
summa, mis vastavad esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0500/C0040

Kõik allutatud kohustised –
teise taseme omavahendid

See on selliste allutatud kohustiste summa, mis vastavad teise taseme
omavahendite kriteeriumidele.
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R0500/C0050

Kõik allutatud kohustised –
millest teise taseme omava
hendeid arvestatakse ülemine
kusätete alusel

See on selliste teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate
allutatud kohustiste summa, mida arvestatakse üleminekusätete
alusel.

R0500/C0060

Kõik allutatud kohustised –
kolmanda taseme
omavahendid

See on selliste allutatud kohustiste summa, mis vastavad kolmanda
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0510/C0070

Heakskiidetud summaga
lisaomavahendite kirjed – teise
taseme omavahendite esialgne
heakskiidetud summa

See on teise taseme lisaomavahendite esialgne heakskiidetud summa

R0510/C0080

Heakskiidetud summaga
lisaomavahendite kirjed – teise
taseme omavahendite prae
gused summad

See on teise taseme lisaomavahendite praegune heakskiidetud summa

R0510/C0090

Heakskiidetud summaga
lisaomavahendite kirjed –
kolmanda taseme omavahen
dite esialgne heakskiidetud
summa

See on kolmanda taseme lisaomavahendite esialgne heakskiidetud
summa

R0510/C0100

Heakskiidetud summaga
lisaomavahendite kirjed –
kolmanda taseme omavahen
dite praegused summad

See on kolmanda taseme lisaomavahendite praegune heakskiidetud
summa

R0520/C0080

Heakskiidetud meetodiga
arvutatud lisaomavahendite
kirjed – teise taseme omava
hendite praegused summad

See on heakskiidetud meetodiga arvutatud teise taseme lisaomava
hendite praegune summa

R0520/C0100

Heakskiidetud meetodiga
arvutatud lisaomavahendite
kirjed – kolmanda taseme
omavahendite praegused
summad

See on heakskiidetud meetodiga arvutatud kolmanda taseme lisaoma
vahendite praegune summa

R0600/C0110

Summa, mille võrra varad
ületavad kohustisi – Varade
väärtuse hindamise erinevus

See on varade väärtuse hindamise erinevus.

R0610/C0110

Summa, mille võrra varad
ületavad kohustisi – Varade
väärtuse hindamise erinevus –
Tehniliste eraldiste hindamise
erinevus

See on tehniliste eraldiste hindamise erinevus.
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R0620/C0110

Summa, mille võrra varad
ületavad kohustisi – Muude
kohustiste hindamise erinevus

See on muude kohustiste hindamise erinevus.

R0630/C0110

Finantsaruannetes kajastatud
reservide ja jaotamata kasumi
kogusumma

See on finantsaruannetes kajastatud reservide ja jaotamata kasumi
kogusumma.

R0640/C0110

Muu (palun selgitage selle rea
kasutamise vajadust)

Muude, seni nimetamata kirjete summad Lahtri R0640/C0110 väär
tuse kohta esitatakse selgitus ja asjaolud lahtris R0640/C0120.

R0640/C0120

Muu (palun selgitage selle rea
kasutamise vajadust)

Selgitus lahtris R0640/C0110 esitatud muude kirjete kohta.

R0650/C0110

Finantsaruannetes kajastatud
reservid, mida on kohandatud
vastavalt Solventsus II kohase
hindamise erinevustele

See on finantsaruannetes kajastatud reservide kogusumma pärast
hindamise erinevustest tulenevat kohandamist.

R0660/C0110

Põhiomavahendite kirjete
summa, mille võrra varad
ületavad kohustisi (ilma
korrigeerimisreservita)

See on põhiomavahendite kirjete summa, mille võrra varad ületavad
kohustisi, arvestamata korrigeerimisreservi

R0700/C0110

Summa, mille võrra varad
ületavad kohustisi

See on summa, mille võrra varad ületavad kohustisi.

Selles kirjes esitatakse finantsaruannetes kajastatud jaotamata kasumi,
kapitalireservi, netokasumi, eelmiste aastate kasumi, ümberhindluska
pitali (vahendite), muu kapitalireservi väärtused.

S.23.03 – Omavahendite aastane muutus
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse iga-aastast teabe esitamist gruppide kohta, kui on
kasutatud 1. meetodit kas ainukesena või koos 2. meetodiga.
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Lihtaktsiakapital – muutused aruandeperioodil
R0010/C0010

Lihtaktsiakapital – sisse
makstud – edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud sissemakstud
lihtaktsiakapitali saldo.

R0010/C0020

Lihtaktsiakapital – sisse
makstud – kasv

See on aruandeperioodil sisse makstud lihtaktsiakapitali kasv.

R0010/C0030

Lihtaktsiakapital – sisse
makstud – kahanemine

See on aruandeperioodil sisse makstud lihtaktsiakapitali kahanemine.

R0010/C0060

Lihtaktsiakapital – sisse
makstud – edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav sissemakstud lihtakt
siakapitali saldo.

R0020/C0010

Lihtaktsiakapital – sisse
nõutud, kuid veel sisse maks
mata – edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud sisse nõutud, kuid
veel sisse maksmata lihtaktsiakapitali saldo.
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R0020/C0020

Lihtaktsiakapital – sisse
nõutud, kuid veel sisse maks
mata – kasv

See on aruandeperioodil sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata
lihtaktsiakapitali kasv.

R0020/C0030

Lihtaktsiakapital – sisse
nõutud, kuid veel sisse maks
mata – kahanemine

See on aruandeperioodil sisse nõutud, kuid veel sisse maksmata
lihtaktsiakapitali kahanemine.

R0020/C0060

Lihtaktsiakapital – sisse
nõutud, kuid veel sisse maks
mata – edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav sisse nõutud, kuid
veel sisse maksmata lihtaktsiakapitali saldo.

R0030/C0010

Hoitavad omaaktsiad – edasi
kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud hoitavate omaakt
siate saldo.

R0030/C0020

Hoitavad omaaktsiad – kasv

See on hoitavate omaaktsiate kasv aruandeperioodil.

R0030/C0030

Hoitavad omaaktsiad –
kahanemine

See on hoitavate omaaktsiate kahanemine aruandeperioodil.

R0030/C0060

Hoitavad omaaktsiad – edasi
kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav hoitavate omaaktsiate
saldo.

R0100/C0010

Kogu lihtaktsiakapital – edasi
kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud kogu lihtaktsiakapi
tali saldo. R0100/C0010 hõlmab hoitavaid omaaktsiaid.

R0100/C0020

Kogu lihtaktsiakapital – kasv

See on kogu lihtaktsiakapitali kasv aruandeperioodil.

R0100/C0030

Kogu lihtaktsiakapital –
kahanemine

See on kogu lihtaktsiakapitali kahanemine aruandeperioodil.

R0100/C0060

Kogu lihtaktsiakapital – edasi
kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav kogu lihtaktsiakapitali
saldo.

Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss – muutused aruandeperioodil

R0110/C0010

Lihtaktsiakapitaliga seotud
ülekurss – esimese taseme
omavahendid – edasi kantud
saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud esimese taseme
omavahendite hulka kuuluva lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi
saldo.

R0110/C0020

Lihtaktsiakapitaliga seotud
ülekurss – esimese taseme
omavahendid – kasv

See on esimese taseme omavahendite hulka kuuluva lihtaktsiakapita
liga seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

R0110/C0030

Lihtaktsiakapitaliga seotud
ülekurss – esimese taseme
omavahendid – kahanemine

See on esimese taseme omavahendite hulka kuuluva lihtaktsiakapita
liga seotud ülekursi kahanemine aruandeperioodil.

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 1125
▼B
KIRJE

JUHISED

R0110/C0060

Lihtaktsiakapitaliga seotud
ülekurss – esimese taseme
omavahendid – edasi kantav
saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav esimese taseme
omavahendite hulka kuuluva lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi
saldo.

R0120/C0010

Lihtaktsiakapitaliga seotud
ülekurss – teise taseme
omavahendid – edasi kantud
saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud teise taseme omava
hendite hulka kuuluva lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi saldo.

R0120/C0020

Lihtaktsiakapitaliga seotud
ülekurss – teise taseme
omavahendid – kasv

See on teise taseme omavahendite hulka kuuluva lihtaktsiakapitaliga
seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

R0120/C0030

Lihtaktsiakapitaliga seotud
ülekurss – teise taseme
omavahendid – kahanemine

See on teise taseme omavahendite hulka kuuluva lihtaktsiakapitaliga
seotud ülekursi kahanemine aruandeperioodil.

R0120/C0060

Lihtaktsiakapitaliga seotud
ülekurss – teise taseme
omavahendid – edasi kantav
saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav teise taseme omava
hendite hulka kuuluva lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi saldo.

R0200/C0010

Lihtaktsiakapitaliga seotud
ülekurss – kokku – edasi
kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud lihtaktsiakapitaliga
seotud ülekursi kogusaldo.

R0200/C0020

Lihtaktsiakapitaliga seotud
ülekurss – kokku – kasv

See on kogu lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

R0200/C0030

Lihtaktsiakapitaliga seotud
ülekurss – kokku –
kahanemine

See on kogu lihtaktsiakapitaliga seotud ülekursi kahanemine aruan
deperioodi jooksul.

R0200/C0060

Lihtaktsiakapitaliga seotud
ülekurss – kokku – edasi
kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav lihtaktsiakapitaliga
seotud ülekursi saldo.
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Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhio
mavahendite kirje – muutused aruandeperioodil

R0210/C0010

Vastastikuste ja vastastikust
tüüpi kindlustusandjate algka
pital, liikmete sissemaksed või
samaväärne põhiomavahendite
kirje – sisse makstud – edasi
kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud vastastikuste ja
vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse makstud algkapitali, liik
mete sissemaksete või samaväärse sisse makstud põhiomavahendite
kirje saldo.

R0210/C0020

Vastastikuste ja vastastikust
tüüpi kindlustusandjate algka
pital, liikmete sissemaksed või
samaväärne põhiomavahendite
kirje – sisse makstud – kasv

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse
makstud algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse sisse
makstud põhiomavahendite kirje kasv aruandeperioodil.

R0210/C0030

Vastastikuste ja vastastikust
tüüpi kindlustusandjate algka
pital, liikmete sissemaksed või
samaväärne põhiomavahendite
kirje – sisse makstud –
kahanemine

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse
makstud algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse sisse
makstud põhiomavahendite kirje kahanemine aruandeperioodil.

R0210/C0060

Vastastikuste ja vastastikust
tüüpi kindlustusandjate algka
pital, liikmete sissemaksed või
samaväärne põhiomavahendite
kirje – sisse makstud – edasi
kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav vastastikuste ja
vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse makstud algkapitali, liik
mete sissemaksete või samaväärse sisse makstud põhiomavahendite
kirje saldo.

R0220/C0010

Vastastikuste ja vastastikust
tüüpi kindlustusandjate algka
pital, liikmete sissemaksed või
samaväärne põhiomavahendite
kirje – sisse nõutud, kuid veel
sisse maksmata – edasi kantud
saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud vastastikuste ja
vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse nõutud, kuid veel sisse
maksmata algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhio
mavahendite kirje saldo.

R0220/C0020

Vastastikuste ja vastastikust
tüüpi kindlustusandjate algka
pital, liikmete sissemaksed või
samaväärne põhiomavahendite
kirje – sisse nõutud, kuid veel
sisse maksmata – kasv

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse
nõutud, kuid veel sisse maksmata algkapitali, liikmete sissemaksete
või samaväärse põhiomavahendite kirje kasv aruandeperioodil.

R0220/C0030

Vastastikuste ja vastastikust
tüüpi kindlustusandjate algka
pital, liikmete sissemaksed või
samaväärne põhiomavahendite
kirje – sisse nõutud, kuid veel
sisse maksmata – kahanemine

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse
nõutud, kuid veel sisse maksmata algkapitali, liikmete sissemaksete
või samaväärse põhiomavahendite kirje kahanemine aruandeperioodil.
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R0220/C0060

Vastastikuste ja vastastikust
tüüpi kindlustusandjate algka
pital, liikmete sissemaksed või
samaväärne põhiomavahendite
kirje – sisse nõutud, kuid veel
sisse maksmata – edasi kantav
saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav vastastikuste ja
vastastikust tüüpi kindlustusandjate sisse nõutud, kuid veel sisse
maksmata algkapitali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhio
mavahendite kirje saldo.

R0300/C0010

Vastastikuste ja vastastikust
tüüpi kindlustusandjate algka
pitali, liikmete sissemaksete
või samaväärse põhiomava
hendite kirje kogusumma –
edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud vastastikuste ja
vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete
või samaväärse sisse makstud põhiomavahendite kirje kogusumma
saldo.

R0300/C0020

Vastastikuste ja vastastikust
tüüpi kindlustusandjate algka
pitali, liikmete sissemaksete
või samaväärse põhiomava
hendite kirje kogusumma –
kasv

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapi
tali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje
kogusumma kasv aruandeperioodil.

R0300/C0030

Vastastikuste ja vastastikust
tüüpi kindlustusandjate algka
pitali, liikmete sissemaksete
või samaväärse põhiomava
hendite kirje kogusumma –
kahanemine

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapi
tali, liikmete sissemaksete või samaväärse põhiomavahendite kirje
kogusumma kahanemine aruandeperioodil.

R0300/C0060

Vastastikuste ja vastastikust
tüüpi kindlustusandjate algka
pitali, liikmete sissemaksete
või samaväärse põhiomava
hendite kirje kogusumma –
edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav vastastikuste ja
vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapitali, liikmete sissemaksete
või samaväärse sisse makstud põhiomavahendite kirje kogusumma
saldo.

Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid – muutused aruandeperioodil

R0310/C0010

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– esimese taseme omava
hendid – edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud esimese taseme
omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme
allutatud instrumentide saldo.

R0310/C0070

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– esimese taseme omava
hendid – emiteeritud

See on aruandeperioodil emiteeritud esimese taseme omavahendite
hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instru
mentide summa.

R0310/C0080

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– esimese taseme omava
hendid – lunastatud

See on aruandeperioodil lunastatud esimese taseme omavahendite
hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instru
mentide summa.
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R0310/C0090

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– esimese taseme omava
hendid – väärtuse muutused

See on summa, mis kajastab esimese taseme omavahendite hulka
kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide
väärtuse muutumist aruandeperioodil.

R0310/C0100

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– esimese taseme omava
hendid – regulatiivsed
meetmed

See on summa, mis kajastab esimese taseme omavahendite hulka kuulu
vate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kasvu/
kahanemist aruandeperioodil regulatiivsete meetmete tulemusena.

R0310/C0060

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– esimese taseme omava
hendid – edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav esimese taseme
omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme
allutatud instrumentide saldo.

R0320/C0010

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– teise taseme omavahendid –
edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud teise taseme omava
hendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud
instrumentide saldo.

R0320/C0070

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– teise taseme omavahendid –
emiteeritud

See on aruandeperioodil emiteeritud teise taseme omavahendite hulka
kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide
summa.

R0320/C0080

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– teise taseme omavahendid –
lunastatud

See on aruandeperioodil lunastatud teise taseme omavahendite hulka
kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide
summa.

R0320/C0090

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– teise taseme omavahendid –
väärtuse muutused

See on summa, mis kajastab teise taseme omavahendite hulka kuulu
vate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide väär
tuse muutumist aruandeperioodil.

R0320/C0100

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– teise taseme omavahendid –
regulatiivsed meetmed

See on summa, mis kajastab teise taseme omavahendite hulka kuulu
vate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide kasvu/
kahanemist aruandeperioodil regulatiivsete meetmete tulemusena.

R0320/C0060

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– teise taseme omavahendid –
edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav teise taseme omava
hendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud
instrumentide saldo.

R0330/C0010

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– kolmanda taseme omava
hendid – edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud kolmanda taseme
omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme
allutatud instrumentide saldo.

R0330/C0070

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– kolmanda taseme omava
hendid – emiteeritud

See on aruandeperioodil emiteeritud kolmanda taseme omavahendite
hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instru
mentide summa.
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R0330/C0080

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– kolmanda taseme omava
hendid – lunastatud

See on aruandeperioodil lunastatud kolmanda taseme omavahendite
hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instru
mentide summa.

R0330/C0090

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– kolmanda taseme omava
hendid – väärtuse muutused

See on summa, mis kajastab kolmanda taseme omavahendite hulka
kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide
väärtuse muutumist aruandeperioodil.

R0330/C0100

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– kolmanda taseme omava
hendid – regulatiivsed
meetmed

See on summa, mis kajastab kolmanda taseme omavahendite hulka
kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide
kasvu/kahanemist
aruandeperioodil
regulatiivsete
meetmete
tulemusena.

R0330/C0060

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– kolmanda taseme omava
hendid – edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav kolmanda taseme
omavahendite hulka kuuluvate vastastikuse kindlustusandja liikme
allutatud instrumentide saldo.

R0400/C0010

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide
kogusumma – edasi kantud
saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud vastastikuse kind
lustusandja liikme allutatud instrumentide kogusaldo.

R0400/C0070

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide
kogusumma – emiteeritud

See on aruandeperioodil emiteeritud vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide kogusumma.

R0400/C0080

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide
kogusumma – lunastatud

See on aruandeperioodil lunastatud vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide kogusumma.

R0400/C0090

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide
kogusumma – väärtuse
muutused

See on summa, mis kajastab vastastikuse kindlustusandja liikme allu
tatud instrumentide väärtuse muutuste kogusummat aruandeperioodil.

R0400/C0100

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide
kogusumma – regulatiivsed
meetmed

See on summa, mis kajastab vastastikuse kindlustusandja liikme allu
tatud instrumentide kasvu/kahanemise kogusummat aruandeperioodil
regulatiivsete meetmete tulemusena.

R0400/C0060

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide
kogusumma – edasi kantav
saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav vastastikuse kindlus
tusandja liikme allutatud instrumentide kogusaldo.

Vahendite ülejääk

R0500/C0010

Vahendite ülejääk – edasi
kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud vahendite ülejäägi
saldo.
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kantav saldo

JUHISED

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav vahendite ülejäägi
saldo.

Eelisaktsiad – muutused aruandeperioodil
R0510/C0010

Eelisaktsiad – esimese taseme
omavahendid – edasi kantud
saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud esimese taseme
omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate saldo.

R0510/C0020

Eelisaktsiad – esimese taseme
omavahendid – kasv

See on esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate
kasv aruandeperioodil.

R0510/C0030

Eelisaktsiad – esimese taseme
omavahendid – kahanemine

See on esimese taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate
kahanemine aruandeperioodil.

R0510/C0060

Eelisaktsiad – esimese taseme
omavahendid – edasi kantav
saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav esimese taseme
omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate saldo.

R0520/C0010

Eelisaktsiad – teise taseme
omavahendid – edasi kantud
saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud teise taseme omava
hendite hulka kuuluvate eelisaktsiate saldo.

R0520/C0020

Eelisaktsiad – teise taseme
omavahendid – kasv

See on teise taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate kasv
aruandeperioodil.

R0520/C0030

Eelisaktsiad – teise taseme
omavahendid – kahanemine

See on teise taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate kaha
nemine aruandeperioodil.

R0520/C0060

Eelisaktsiad – teise taseme
omavahendid – edasi kantav
saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav teise taseme omava
hendite hulka kuuluvate eelisaktsiate saldo.

R0530/C0010

Eelisaktsiad – kolmanda
taseme omavahendid – edasi
kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud kolmanda taseme
omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate saldo.

R0530/C0020

Eelisaktsiad – kolmanda
taseme omavahendid – kasv

See on kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate
kasv aruandeperioodil.

R0530/C0030

Eelisaktsiad – kolmanda
taseme omavahendid –
kahanemine

See on kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate
kahanemine aruandeperioodil.

R0530/C0060

Eelisaktsiad – kolmanda
taseme omavahendid – edasi
kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav kolmanda taseme
omavahendite hulka kuuluvate eelisaktsiate saldo.

R0600/C0010

Eelisaktsiate kogusumma –
edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud eelisaktsiate kogu
summa saldo.

R0600/C0020

Eelisaktsiate kogusumma –
kasv

See on eelisaktsiate kogusumma kasv aruandeperioodil.

R0600/C0030

Eelisaktsiate kogusumma –
kahanemine

See on eelisaktsiate kogusumma kahanemine aruandeperioodil.
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Eelisaktsiate kogusumma –
edasi kantav saldo

JUHISED

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav eelisaktsiate kogu
summa saldo.

Eelisaktsiatega seotud ülekurss

R0610/C0010

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
– esimese taseme omava
hendid – edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud esimese taseme
omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi saldo.

R0610/C0020

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
– esimese taseme omava
hendid – kasv

See on esimese taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega
seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

R0610/C0030

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
– esimese taseme omava
hendid – kahanemine

See on esimese taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega
seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

R0610/C0060

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
– esimese taseme omava
hendid – edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav esimese taseme
omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi saldo.

R0620/C0010

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
– teise taseme omavahendid –
edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud teise taseme omava
hendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi saldo.

R0620/C0020

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
– teise taseme omavahendid –
kasv

See on teise taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega
seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

R0620/C0030

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
– teise taseme omavahendid –
kahanemine

See on teise taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega
seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

R0620/C0060

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
– teise taseme omavahendid –
edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav teise taseme omava
hendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi saldo.

R0630/C0010

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
– kolmanda taseme omava
hendid – edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud kolmanda taseme
omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi saldo.
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R0630/C0020

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
– kolmanda taseme omava
hendid – kasv

See on kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega
seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

R0630/C0030

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
– kolmanda taseme omava
hendid – kahanemine

See on kolmanda taseme omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega
seotud ülekursi kasv aruandeperioodil.

R0630/C0060

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
– kolmanda taseme omava
hendid – edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav kolmanda taseme
omavahendite hulka kuuluva eelisaktsiatega seotud ülekursi saldo.

R0700/C0010

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
– kogusumma – edasi kantud
saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud eelisaktsiatega
seotud ülekursi kogusumma saldo.

R0700/C0020

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
– kogusumma – kasv

See on eelisaktsiatega seotud ülekursi kogusumma kasv aruandeperioodil.

R0700/C0030

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
– kogusumma – kahanemine

See on eelisaktsiatega seotud ülekursi kogusumma kahanemine
aruandeperioodil.

R0700/C0060

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
– kogusumma – edasi kantav
saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav eelisaktsiatega seotud
ülekursi kogusumma saldo.

Allutatud kohustised – muutused aruandeperioodil

R0710/C0010

Allutatud kohustised –
esimese taseme omavahendid
– edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud esimese taseme
omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste saldo.

R0710/C0070

Allutatud kohustised –
esimese taseme omavahendid
– emiteeritud

See on aruandeperioodil emiteeritud esimese taseme omavahendite
hulka kuuluvate allutatud kohustiste summa.

R0710/C0080

Allutatud kohustised –
esimese taseme omavahendid
– lunastatud

See on aruandeperioodil lunastatud esimese taseme omavahendite
hulka kuuluvate allutatud kohustiste summa.

R0710/C0090

Allutatud kohustised –
esimese taseme omavahendid
– väärtuse muutused

See on summa, mis kajastab esimese taseme omavahendite hulka
kuuluvate allutatud kohustiste väärtuse muutust aruandeperioodil.
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R0710/C0100

Allutatud kohustised –
esimese taseme omavahendid
– regulatiivsed meetmed

See on summa, mis kajastab esimese taseme omavahendite hulka
kuuluvate allutatud kohustiste muutust regulatiivsete meetmete
tulemusena.

R0710/C0060

Allutatud kohustised –
esimese taseme omavahendid
– edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav esimese taseme
omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste saldo.

R0720/C0010

Allutatud kohustised – teise
taseme omavahendid – edasi
kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud teise taseme omava
hendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste saldo.

R0720/C0070

Allutatud kohustised – teise
taseme omavahendid –
emiteeritud

See on aruandeperioodil emiteeritud teise taseme omavahendite hulka
kuuluvate allutatud kohustiste summa.

R0720/C0080

Allutatud kohustised – teise
taseme omavahendid –
lunastatud

See on aruandeperioodil lunastatud teise taseme omavahendite hulka
kuuluvate allutatud kohustiste summa.

R0720/C0090

Allutatud kohustised – teise
taseme omavahendid – väär
tuse muutused

See on summa, mis kajastab teise taseme omavahendite hulka kuulu
vate allutatud kohustiste väärtuse muutust aruandeperioodil.

R0720/C0100

Allutatud kohustised – teise
taseme omavahendid – regu
latiivsed meetmed

See on summa, mis kajastab teise taseme omavahendite hulka kuulu
vate allutatud kohustiste muutust regulatiivsete meetmete tulemusena.

R0720/C0060

Allutatud kohustised – teise
taseme omavahendid – edasi
kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav teise taseme omava
hendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste saldo.

R0730/C0010

Allutatud kohustised – kol
manda taseme omavahendid –
edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud kolmanda taseme
omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste saldo.

R0730/C0070

Allutatud kohustised – kol
manda taseme omavahendid –
emiteeritud

See on aruandeperioodil emiteeritud kolmanda taseme omavahendite
hulka kuuluvate allutatud kohustiste summa.

R0730/C0080

Allutatud kohustised – kol
manda taseme omavahendid –
lunastatud

See on aruandeperioodil lunastatud kolmanda taseme omavahendite
hulka kuuluvate allutatud kohustiste summa.

R0730/C0090

Allutatud kohustised – kol
manda taseme omavahendid –
väärtuse muutused

See on summa, mis kajastab kolmanda taseme omavahendite hulka
kuuluvate allutatud kohustiste väärtuse muutust aruandeperioodil.

R0730/C0100

Allutatud kohustised – kol
manda taseme omavahendid –
regulatiivsed meetmed

See on summa, mis kajastab kolmanda taseme omavahendite hulka
kuuluvate allutatud kohustiste muutust regulatiivsete meetmete
tulemusena.

R0730/C0060

Allutatud kohustised – kol
manda taseme omavahendid –
edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav kolmanda taseme
omavahendite hulka kuuluvate allutatud kohustiste saldo.
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R0800/C0010

Allutatud kohustiste kogu
summa – edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud allutatud kohustiste
kogusumma saldo.

R0800/C0070

Allutatud kohustiste kogu
summa – emiteeritud

See on aruandeperioodil emiteeritud allutatud kohustiste kogusumma.

R0800/C0080

Allutatud kohustiste kogu
summa – lunastatud

See on aruandeperioodil lunastatud allutatud kohustiste kogusumma.

R0800/C0090

Allutatud kohustiste kogu
summa – väärtuse muutused

See on summa, mis kajastab allutatud kohustiste kogusumma väär
tuse muutust aruandeperioodil.

R0800/C0100

Allutatud kohustiste kogu
summa – regulatiivsed
meetmed

See on summa, mis kajastab allutatud kohustiste kogusumma
muutust regulatiivsete meetmete tulemusena.

R0800/C0060

Allutatud kohustiste kogu
summa – edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav allutatud kohustiste
kogusumma saldo.

Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade väärtusega

R0900/C0010

Summa, mis võrdub edasilük See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud summa, mis võrdub
kunud tulumaksu varade
edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega.
netoväärtusega – edasi kantud
saldo

R0900/C0060

Summa, mis võrdub edasilük See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav summa, mis võrdub
kunud tulumaksu varade
edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega.
netoväärtusega – edasi kantav
saldo

Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena – muutused
aruandeperioodil

R1000/C0010

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – piiranguteta esimese
taseme omavahendid – edasi
kantud saldo

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida järele
valveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad
esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb käsitada piiran
guteta omavahenditena, mis on eelmisest aruandeperioodist edasi
kantud.

R1000/C0070

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – esimese taseme
omavahendid, mida käsita
takse piiranguteta omavahen
ditena – emiteeritud

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida järe
levalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad
esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb käsitada piiran
guteta omavahenditena, mis on aruandeperioodil emiteeritud.
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R1000/C0080

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – esimese taseme
omavahendid, mida käsita
takse piiranguteta omavahen
ditena – lunastatud

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida järe
levalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad
esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb käsitada piiran
guteta omavahenditena, mis on aruandeperioodil lunastatud.

R1000/C0090

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – esimese taseme
omavahendid, mida käsita
takse piiranguteta omavahen
ditena – väärtuse muutused

See on summa, mis kajastab muude selliste eespool nimetamata
kirjete väärtuse muutust, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhio
mavahenditena ja mis kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka
ning mida tuleb käsitada piiranguteta omavahenditena.

R1000/C0060

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – esimese taseme
omavahendid, mida käsita
takse piiranguteta omavahen
ditena – edasi kantav saldo

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida järele
valveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad
esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb käsitada piiran
guteta kirjetena, mis kantakse edasi järgmisse aruandeperioodi.

R1010/C0010

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – esimese taseme
omavahendid, mida käsita
takse piirangutega omavahen
ditena – edasi kantud saldo

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida järele
valveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad
esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb käsitada piiran
gutega omavahenditena, mis on eelmisest aruandeperioodist edasi
kantud.

R1010/C0070

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – esimese taseme
omavahendid, mida käsita
takse piirangutega omavahen
ditena – emiteeritud

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida järe
levalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad
esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb käsitada piiran
gutega omavahenditena, mis on aruandeperioodil emiteeritud.

R1010/C0080

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – esimese taseme
omavahendid, mida käsita
takse piirangutega omavahen
ditena – lunastatud

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida järe
levalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad
esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb käsitada piiran
gutega omavahenditena, mis on aruandeperioodil lunastatud.

R1010/C0090

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – esimese taseme
omavahendid, mida käsita
takse piirangutega omavahen
ditena – väärtuse muutused

See on summa, mis kajastab muude selliste eespool nimetamata
kirjete väärtuse muutust, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhio
mavahenditena ja mis kuuluvad esimese taseme omavahendite hulka
ning mida tuleb käsitada piirangutega omavahenditena.
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R1010/C0060

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – esimese taseme
omavahendid, mida käsita
takse piirangutega omavahen
ditena – edasi kantav saldo

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida järele
valveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad
esimese taseme omavahendite hulka ning mida tuleb käsitada piiran
gutega
omavahenditena,
mis
kantakse
edasi
järgmisse
aruandeperioodi.

R1020/C0010

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – teise taseme omava
hendid – edasi kantud saldo

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida järele
valveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad teise
taseme omavahendite hulka ning mis on eelmisest aruandeperioodist
edasi kantud.

R1020/C0070

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – teise taseme omava
hendid – emiteeritud

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida järe
levalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad teise
taseme omavahendite hulka ning mis on aruandeperioodil
emiteeritud.

R1020/C0080

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – teise taseme omava
hendid – lunastatud

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida järe
levalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad teise
taseme omavahendite hulka ning mis on aruandeperioodil lunastatud.

R1020/C0090

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – teise taseme omava
hendid – väärtuse muutused

See on summa, mis kajastab muude selliste eespool nimetamata
kirjete väärtuse muutust, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhio
mavahenditena ja mis kuuluvad teise taseme omavahendite hulka.

R1020/C0060

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – teise taseme omava
hendid – edasi kantav saldo

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida järele
valveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad teise
taseme omavahendite hulka ning mis kantakse edasi järgmisse
aruandeperioodi.

R1030/C0010

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – kolmanda taseme
omavahendid – edasi kantud
saldo

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida järele
valveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad kol
manda taseme omavahendite hulka ning mis on eelmisest aruande
perioodist edasi kantud.

R1030/C0070

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – kolmanda taseme
omavahendid – emiteeritud

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida järe
levalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad kol
manda taseme omavahendite hulka ning mis on aruandeperioodil
emiteeritud.
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R1030/C0080

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – kolmanda taseme
omavahendid – lunastatud

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete summa, mida järe
levalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad kol
manda taseme omavahendite hulka ning mis on aruandeperioodil
lunastatud.

R1030/C0090

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – kolmanda taseme
omavahendid – väärtuse
muutused

See on summa, mis kajastab muude selliste eespool nimetamata
kirjete väärtuse muutust, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhio
mavahenditena ja mis kuuluvad kolmanda taseme omavahendite
hulka.

R1030/C0060

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – kolmanda taseme
omavahendid – edasi kantav
saldo

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete saldo, mida järele
valveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis kuuluvad kol
manda taseme omavahendite hulka ning mis kantakse edasi järgmisse
aruandeperioodi.

R1100/C0010

Muude eespool nimetamata
kirjete kogusumma, mida
järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – edasi
kantud saldo

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete kogusumma saldo,
mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis on
eelmisest aruandeperioodist edasi kantud.

R1100/C0070

Muude eespool nimetamata
kirjete kogusumma, mida
järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena –
emiteeritud

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete kogusumma, mida
järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis on aruan
deperioodil emiteeritud.

R1100/C0080

Muude eespool nimetamata
kirjete kogusumma, mida
järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena –
lunastatud

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete kogusumma, mida
järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis on aruan
deperioodil lunastatud.

R1100/C0090

Muude eespool nimetamata
kirjete kogusumma, mida
järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – väär
tuse muutused

See on summa, mis kajastab muude selliste eespool nimetamata
kirjete kogusumma väärtuse muutust, mida järelevalveasutus aktsep
teerib põhiomavahenditena.

R1100/C0060

Muude eespool nimetamata
kirjete kogusumma, mida
järelevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – edasi
kantav saldo

See on muude selliste eespool nimetamata kirjete kogusumma saldo,
mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena ja mis
kantakse edasi järgmisse aruandeperioodi.

Lisaomavahendid – muutused aruandeperioodil

R1110/C0010

Lisaomavahendid – teise
taseme omavahendid – edasi
kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud teise taseme lisao
mavahendite saldo.
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R1110/C0110

Lisaomavahendid – teise
taseme omavahendid – kätte
saadavaks tehtav uus summa

See on aruandeperioodil kättesaadavaks tehtav teise taseme lisaoma
vahendite uus summa.

R1110/C0120

Lisaomavahendid – teise
taseme omavahendid –
vähendamine olemasoleva
summani

See on teise taseme lisaomavahendite vähendamine aruandeperioodil
olemasoleva summani.

R1110/C0130

Lisaomavahendid – teise
taseme omavahendid –põhio
mavahenditesse sissemaksmi
sele kuuluvad summad

See on selliste teise taseme lisaomavahendite summa, mis kuuluvad
aruandeperioodil põhiomavahendite kirjesse sissemaksmisele.

R1110/C0060

Lisaomavahendid – teise
taseme omavahendid – edasi
kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav teise taseme lisaoma
vahendite saldo.

R1120/C0010

Lisaomavahendid – kolmanda
taseme omavahendid – edasi
kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud kolmanda taseme
lisaomavahendite saldo.

R1120/C0110

Lisaomavahendid – kolmanda
taseme omavahendid – kätte
saadavaks tehtav uus summa

See on aruandeperioodil kättesaadavaks tehtav kolmanda taseme
lisaomavahendite uus summa.

R1120/C0120

Lisaomavahendid – kolmanda
taseme omavahendid –
vähendamine olemasoleva
summani

See on kolmanda taseme lisaomavahendite vähendamine aruandepe
rioodil olemasoleva summani.

R1120/C0130

Lisaomavahendid – kolmanda
taseme omavahendid –põhio
mavahenditesse sissemaksmi
sele kuuluvad summad

See on selliste kolmanda taseme lisaomavahendite summa, mis kuuluvad
aruandeperioodil põhiomavahendite kirjesse sissemaksmisele.

R1120/C0060

Lisaomavahendid – kolmanda
taseme omavahendid – edasi
kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav kolmanda taseme
lisaomavahendite saldo.

R1200/C0010

Lisaomavahendid kokku –
edasi kantud saldo

See on eelmisest aruandeperioodist edasi kantud lisaomavahendite
kogusumma saldo.

R1200/C0110

Lisaomavahendid kokku – uus
kättesaadavaks tehtav summa

See on aruandeperioodil kättesaadavaks tehtav teise taseme lisaoma
vahendite uus summa.

R1200/C0120

Lisaomavahendid kokku –
vähendamine olemasoleva
summani

See on lisaomavahendite vähendamine aruandeperioodil olemasoleva
summani.

R1200/C0130

Lisaomavahendid kokku –
põhiomavahenditesse sisse
maksmisele kuuluvad summad

See on lisaomavahendite summa, mis kuuluvad aruandeperioodil
põhiomavahendite kirjesse sissemaksmisele.

R1200/C0060

Lisaomavahendid kokku –
edasi kantav saldo

See on järgmisse aruandeperioodi edasi kantav lisaomavahendite
kogusumma saldo.
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C0010

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumentide
kirjeldus

Loetleda vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid
grupi puhul.

C0020

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– summa (aruandlusvaluutas)

See on üksikute vastastikuse kindlustusandja liikmete allutatud
instrumentide summa.

C0030

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– tase

Märkida vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide
tase.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esimene tase
2 – esimene tase, piiranguteta
3 – esimene tase, piirangutega
4 – teine tase
5 – kolmas tase

C0040

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– valuuta kood

Märkida valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus. See on algne
valuuta.

C0050

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– emiteeriv üksus

Märkida, kas vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instru
mente emiteeriv üksus kuulub gruppi direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses. Valige üks järgmisest loete
lust:
1 – kuulub samasse gruppi
2 – ei kuulu samasse gruppi

C0060

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– laenuandja (kui on
konkreetne)

Märkida vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide
laenuandja.

C0070

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– arvestatakse üleminekusätete
alusel?

Märkida, kas vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instru
mente arvestatakse üleminekusätete alusel.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – arvestatakse üleminekusätete alusel
2 – ei arvestata üleminekusätete alusel

C0080

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– vastaspool (kui on
konkreetne)

Märkida vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide
vastaspool.
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C0090

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– emiteerimiskuupäev

See on vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide
emiteerimise kuupäev. See peab olema ISO 8601 vormingus
(aaaa–kk–pp).

C0100

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– lunastustähtpäev

See on vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide
lunastustähtpäev. See peab olema ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

C0110

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– esimene tagasiostuõiguse
kuupäev

See on esimene vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instru
mentide tagasiostuõiguse tekkimise kuupäev. See peab olema ISO
8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

C0120

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– edaspidised tagasiostuõiguse
kuupäevad

Need on edaspidised vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud
instrumentide tagasiostuõiguse tekkimise kuupäevad.

C0130

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– tagasiostu ajendavad
tingimused

Need on tingimused, mis ajendavad vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumente tagasi ostma.

C0140

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– etteteatamisaeg

See on vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentidele
kehtestatud etteteatamisaeg. Kuupäev tuleb sisestada ISO 8601
vormingus (aaaa–kk–pp).

C0150

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– loa andnud järelevalveasu
tuse nimi

See on loa andnud järelevalveasutuse nimi, millele lisatakse sulgudes
riigi nimi.

C0160

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– tagasiost aasta jooksul

Selgitus, kui see on aasta jooksul tagasi ostetud.

C0170

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– gruppi kuuluvate üksuste
hoitav % emissioonist

See on vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide
emissiooni protsent, mida hoiavad üksused, mis kuuluvad gruppi
direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses.

C0180

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– osakaal grupi vastastikuse
kindlustusandja liikme allu
tatud instrumentides

See on vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentide osakaal
grupi vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumentides.
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C0190

Eelisaktsiate kirjeldus

Loetleda eraldi eelisaktsiad

C0200

Eelisaktsiad – summa

See on eelisaktsiate summa.

C0210

Eelisaktsiad – arvestatakse
üleminekusätete alusel?

Märkida, kas eelisaktsiaid arvestatakse üleminekusätete alusel.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – arvestatakse üleminekusätete alusel
2 – ei arvestata üleminekusätete alusel

C0220

Eelisaktsiad – vastaspool (kui
on konkreetne)

Märkida eelisaktsiate omanik, kui see piirdub üheainsa osapoolega.
Kui aktsiaid emiteeritakse laiale ringile, ei ole andmeid vaja.

C0230

Eelisaktsiad –
emiteerimiskuupäev

See on eelisaktsia emiteerimise kuupäev. See peab olema ISO 8601
vormingus (aaaa–kk–pp).

C0240

Eelisaktsiad – esimene taga
siostuõiguse kuupäev

See on esimene eelisaktsia tagasiostuõiguse tekkimise kuupäev. See
peab olema ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

C0250

Eelisaktsiad – edaspidised
tagasiostuõiguse kuupäevad

Need on edaspidised eelisaktsia tagasiostuõiguse tekkimise kuupäevad.

C0260

Eelisaktsiad – tagasiostu ajen Need on tingimused, mis ajendavad eelisaktsiat tagasi ostma.
davad tingimused

C0270

Allutatud kohustiste kirjeldus

Loetleda üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja allutatud kohus
tised eraldi.

C0280

Allutatud kohustised – summa

See on üksikute allutatud kohustiste summa.

C0290

Allutatud kohustised – tase

Märkida allutatud kohustiste tase.

C0300

Allutatud kohustised – valuuta
kood

Märkida valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus.

C0310

Allutatud kohustised –
emiteeriv üksus

Märkida, kas allutatud kohustisi emiteeriv üksus kuulub gruppi direk
tiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kuulub samasse gruppi
2 – ei kuulu samasse gruppi
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C0320

Allutatud kohustised –
laenuandja (kui on
konkreetne)

Märkida allutatud kohustiste laenuandja, kui see on konkreetne. Kui
see ei ole konkreetne, seda kirjet ei esitata.

C0330

Allutatud kohustised – arves
tatakse üleminekusätete
alusel?

Märkida, kas allutatud kohustisi arvestatakse üleminekusätete alusel.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – arvestatakse üleminekusätete alusel
2 – ei arvestata üleminekusätete alusel

C0340

Allutatud kohustised – allu
tatud kohustiste vastaspool
(kui on konkreetne)

Märkida allutatud kohustiste vastaspool, kui see on konkreetne.

C0350

Allutatud kohustised –
emiteerimiskuupäev

See on allutatud kohustiste emiteerimise kuupäev. See peab olema
ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

C0360

Allutatud kohustised –
lunastustähtpäev

See on allutatud kohustiste lunastustähtpäev. See peab olema ISO
8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

C0370

Allutatud kohustised –
esimene tagasiostuõiguse
kuupäev

See on esimene allutatud kohustiste tagasiostuõiguse tekkimise
kuupäev. See peab olema ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

C0380

Allutatud kohustised – edas
pidised tagasiostuõiguse
kuupäevad

Need on edaspidised allutatud kohustiste tagasiostuõiguse tekkimise
kuupäevad.

C0390

Allutatud kohustised – taga
siostu ajendavad tingimused

Need on andmed tingimuste kohta, mis ajendavad allutatud kohustist
tagasi ostma.

C0400

Allutatud kohustised –
etteteatamisaeg

See on allutatud kohustistele kehtestatud etteteatamisaeg. Kuupäev
tuleb sisestada ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

C0410

Allutatud kohustised – allu
tatud kohustistele loa andnud
järelevalveasutuse nimi

See on loa andnud järelevalveasutuse nimi, millele lisatakse sulgudes
riigi nimi.

C0420

Allutatud kohustised – allu
tatud kohustiste tagasiost aasta
jooksul

Selgitus, kui see on tagasi ostetud.

C0430

Allutatud kohustised – gruppi
kuuluvate üksuste hoitav %
emissioonist

See on emissiooni protsent, mida hoiavad üksused, mis kuuluvad
gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c
tähenduses.
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C0440

Allutatud kohustised – osakaal
grupi allutatud kohustistes

See on allutatud kohustiste osakaal grupi allutatud kohustiste
kogusummas.

C0450

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib
põhiomavahenditena

Loetleda muud järelevalveasutuse poolt heaks kiidetud eraldi kirjed
üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja puhul.

C0460

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – summa

See on muude järelevalveasutuse poolt heaks kiidetud üksikkirjete
summa.

C0470

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – valuuta kood

Märkida valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus.

C0480

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – esimese taseme
omavahendid

See on muude esimese taseme omavahendite kriteeriumidele vasta
vate ja järelevalveasutuse poolt heaks kiidetud üksikkirjete summa.

C0490

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – teise taseme
omavahendid

See on muude teise taseme omavahendite kriteeriumidele vastavate ja
järelevalveasutuse poolt heaks kiidetud üksikkirjete summa.

C0500

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – kolmanda taseme
omavahendid

See on muude kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele vasta
vate ja järelevalveasutuse poolt heaks kiidetud üksikkirjete summa.

C0510

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – heakskiitmise kuupäev

See on kuupäev, millal on antud heakskiit muudele järelevalveasu
tuse poolt heaks kiidetud üksikkirjetele. See peab olema ISO 8601
vormingus (aaaa–kk–pp).

C0520

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – Selle järelevalveasutuse
nimi, mis on andnud loa
muudele eespool nimetamata
põhiomavahenditele

See on loa andnud järelevalveasutuse nimi, millele lisatakse sulgudes
riigi nimi.
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C0530

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – asjaomase üksuse nimi

See on asjaomase üksuse nimi.

C0540

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – tagasiost aasta jooksul

Selgitus, kui see on tagasi ostetud.

C0550

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – gruppi kuuluvate
üksuste hoitav % emissioonist

See on emissiooni protsent, mida hoiavad üksused, mis kuuluvad
gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c
tähenduses.

C0560

Muud eespool nimetamata
kirjed, mida järelevalveasutus
aktsepteerib põhiomavahendi
tena – osakaal grupi muudes
põhiomavahendites

See on muude järelevalveasutuse aktsepteeritud üksikkirjete osakaal
grupi muudes põhiomavahendites.

C0570

Omavahendid – finantsaruan
netes kajastatud omavahendid,
mida korrigeerimisreservis ei
kajastata ja mis ei vasta
Solventsus II kohasteks
omavahenditeks liigitamise
kriteeriumidele – kirjeldus

Sellesse lahtrisse märkida selliste finantsaruannetes kajastatud
omavahendite kirjete kirjeldus, mida korrigeerimisreservis ei kajas
tata ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigita
mise kriteeriumidele.

C0580

Finantsaruannetes kajastatud
omavahendid, mida korrigee
rimisreservis ei kajastata ja
mis ei vasta Solventsus II
kohasteks omavahenditeks
liigitamise kriteeriumidele –
kogusumma

See on selliste finantsaruannetes kajastatud omavahendite kirjete
kogusumma, mida korrigeerimisreservis ei kajastata ja mis ei vasta
Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele.

C0590

Lisaomavahendid – kirjeldus

Märkida iga lisaomavahendi andmed üksiku kindlustus- või edasi
kindlustusandja puhul.

C0600

Lisaomavahendid – summa

See on iga lisaomavahendi summa.

C0610

Lisaomavahendid – vastaspool

See on iga lisaomavahendi vastaspool.

C0620

Lisaomavahendid –
emiteerimiskuupäev

See on iga lisaomavahendi emiteerimise kuupäev. See peab olema
ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).
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C0630

Lisaomavahendid – heakskiidu
kuupäev

See on iga lisaomavahendi heakskiitmise kuupäev. See peab olema
ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp).

C0640

Lisaomavahendid – loa
andnud järelevalveasutuse
nimi

See on loa andnud järelevalveasutuse nimi, millele lisatakse sulgudes
riigi nimi.

C0650

Lisaomavahendid – asjaomase
üksuse nimi

See on selle üksuse nimi, millega lisaomavahendid on seotud.

Eraldatud vahendite kogumeid ja kattuvusega kohandamise portfelle arvestav kohandus

C0660/R0020

Eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise
portfell – number

Eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli
tunnuskood. Selle määrab kindlustus- või edasikindlustusandja ning
see peab olema järjepidev ja langema kokku muudel vormidel
esitatud vahendite kogumi / portfelli numbriga.

C0670/R0020

Eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise
portfell – tinglik
solventsuskapitalinõue

See on iga eraldatud vahendite kogumi / iga kattuvusega kohanda
mise portfelli tinglik solventsuskapitalinõue.

C0680/R0020

Eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise
portfell – tinglik solventsus
kapitalinõue (negatiivne tulem
märgitakse nulliks)

See on tinglik solventsuskapitalinõue. Kui selle väärtus on nega
tiivne, märgitakse null.

C0690/R0020

Eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise
portfell – summa, mille võrra
varad ületavad kohustisi

See on summa, mille võrra iga eraldatud vahendite kogumi / kattu
vusega kohandamise portfelli varad ületavad kohustisi. See väärtus
peab kajastama aktsionäride tulevaste ülekannete mahaarvamist.

C0700/R0020

Eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise
portfell – aktsionäride tule
vased ülekanded

Iga aktsionäride tulevaste ülekannete väärtus vastavalt delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 80 lõikele 2.

C0710/R0010

Eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise
portfell – piirangutega
omavahendite kirjeid arvestav
kohandamine seoses kattuvu
sega kohandamise portfellide
ja eraldatud vahendite
kogumitega

See on mahaarvamiste kogusumma eraldatud vahendite kogumite ja
kattuvusega kohandamise portfellide puhul.
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See on mahaarvamine iga eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega
kohandamise portfelli puhul

Mitte kasutada olevate omavahendite arvutamine grupi tasandil (selline arvutus tuleb teha iga ettevõtja kohta
eraldi)

Mitte kasutada olevad omavahendid grupi tasandil – mis ületavad üksikettevõtja solventsuskapitalinõude
osakaalu grupi solventsuskapitalinõudes

C0720

Grupi arvutustes arvesse
võetud seotud (edasi)kindlus
tusettevõtjad, kindlustusvaldu
settevõtjad, segafinantsvaldu
settevõtjad, abiettevõtjad ja
eriotstarbelised üksused

Ettevõtja nimi

C0730

Riik

Selle riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus asub üksuse peakontor.

C0740

Üksikettevõtja solventsuskapi
talinõude osakaal grupi
solventsuskapitalinõudes

Üksikettevõtja solventsuskapitalinõude osakaal grupi solventsuskapi
talinõudes
Kui kasutatakse 1. meetodit, arvutatakse tütarettevõtjana tegutseva
ettevõtja osakaal grupis järgmise valemi järgi:
X
SCRsolo
Osakaalj ¼ SCRj Ü SCRtäiel: konsolid: Hajutatud =
i
i
kus:

— SCRisolo on emaettevõtja ning iga tema valitseva mõju all oleva ja
täielikult konsolideeritud solventsuskapitalinõude arvutamisel
arvesse võetud kindlustus-, edasikindlustus- ja kindlustusvahendusvaldusettevõtja ja segafinantsvaldusettevõtja individuaalne solvent
suskapitalinõue;
— SCRj on ettevõtja j solventsuskapitalinõue üksikettevõtja tasandil;
— suhe on proportsionaalne kohandus, mis on tingitud riskide haju
tamise mõju arvestamisest täielikult konsolideeritud osas (juhul
kui hajutatud riske arvestav solventsuskapitalinõue (lugeja), mis
arvutatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 336 lõike a
kohaselt, on suurem kui osaleva ettevõtja ja kõigi riskide hajuta
mist arvestava solventsuskapitalinõude arvutamisel arvesse
võetud seotud kindlustus- ja edasikindlustusandjate individuaal
sete solventsuskapitalinõuete summa (nimetaja), on suhte ülem
määraks 1.)
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Mitte kasutada olevaid omavahendeid hinnatakse ka kontrolli all
mitte olevates ettevõtjates hoitavate omavahendite puhul, võttes
arvesse proportsionaalsuse põhimõtet.
2. meetodi korral on seotud ettevõtja osakaaluks grupi solventsuska
pitalinõudes tema individuaalse solventsuskapitalinõude proportsio
naalne osa.
C0750

Mitte kasutada olevad
vähemusosalused

Mitte kasutada olevad vähemusosalused, kui kasutatakse 1. meetodit,
s.o tütarettevõtjana tegutseva kindlustus- või edasikindlustusandja
vähemusosalused nõuetekohastes omavahendites (pärast muude mitte
kasutada olevate omavahendite mahaarvamist), mis ületavad üksikette
võtja solventsuskapitalinõude osakaalu grupi solventsuskapitalinõudes.

C0760

Mitte kasutada olevad omava Selliste mitte kasutada olevate omavahendite kogusumma, mis on
hendid, mis on seotud muude seotud muude järelevalveasutuse aktsepteeritavate omavahendite
järelevalveasutuse aktsepteeri kirjetega.
tavate omavahendite kirjetega

C0770

Mitte kasutada olev vahendite
ülejääk

Mitte kasutada olev vahendite ülejääk grupi tasandil nii EMP
üksustes kui ka EMP-välistes üksustes (direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 222 lõiked 2–5 ja delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artikli 330 lõige 4).

C0780

Mitte kasutada olev sisse
nõutud, kuid veel tasumata
kapital

Mitte kasutada olev sisse nõutud, kuid veel tasumata kapital grupi
tasandil nii EMP üksustes kui ka EMP-välistes üksustes (direktiivi
2009/138/EÜ artikli 222 lõiked 2–5 ja delegeeritud määruse (EL)
2015/35 artikli 330 lõige 4).

C0790

Mitte kasutada olevad
lisaomavahendid

Mitte kasutada olevad lisaomavahendid grupi tasandil nii EMP
üksustes kui ka EMP-välistes üksustes (direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 222 lõiked 2–5 ja delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artikli 330 lõige 4).

C0800

Mitte kasutada olevad vastas
tikuse kindlustusandja liikme
allutatud instrumendid

Mitte kasutada olevad vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud
instrumendid grupi tasandil nii EMP üksustes kui ka EMP-välistes
üksustes (direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõiked 2–5 ja delegee
ritud määruse (EL) 2015/35 artikli 330 lõige 4).

C0810

Mitte kasutada olevad
eelisaktsiad

Mitte kasutada olevad eelisaktsiad grupi tasandil nii EMP üksustes
kui ka EMP-välistes üksustes (direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222
lõiked 2–5 ja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 330 lõige 4).

C0820

Mitte kasutada olevad allu
tatud kohustised

Mitte kasutada olevad allutatud kohustised grupi tasandil nii EMP
üksustes kui ka EMP-välistes üksustes (direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 222 lõiked 2–5 ja delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artikli 330 lõige 4).

C0830

Summa, mis võrdub mitte
kasutada olevate edasilük
kunud tulumaksu varade
netoväärtusega grupi tasandil

Summa, mis võrdub mitte kasutada olevate edasilükkunud tulumaksu
varade netoväärtusega grupi tasandil nii EMP üksustes kui ka
EMP-välistes üksustes (direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõiked
2–5 ja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 330 lõige 4).
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C0840

Mitte kasutada olev eelisakt
siatega seotud ülekurss grupi
tasandil

Mitte kasutada olev eelisaktsiatega seotud ülekurss grupi tasandil.

C0850

Mitte kasutada olevad
ülemäärased omavahendid

Mitte kasutada olevad ülemäärased omavahendid grupi tasandil.

C0860

Mitte kasutada olevad
vähemusosalused

See on mitte kasutada olevate vähemusosaluste kogusumma grupi
tasandil.

C0870

Mitte kasutada olevad omava Selliste mitte kasutada olevate omavahendite kogusumma, mis on
hendid, mis on seotud muude seotud muude järelevalveasutuse aktsepteeritavate omavahendite
järelevalveasutuse aktsepteeri kirjetega.
tavate omavahendite kirjetega

C0880

Mitte kasutada olev vahendite
ülejääk

See on mitte kasutada oleva vahendite ülejäägi kogusumma grupi
tasandil.

C0890

Mitte kasutada olev sisse
nõutud, kuid veel tasumata
kapital

See on mitte kasutada oleva sisse nõutud, kuid veel tasumata kapitali
kogusumma grupi tasandil.

C0900

Mitte kasutada olevad
lisaomavahendid

See on mitte kasutada olevate lisaomavahendite kogusumma grupi
tasandil.

C0910

Mitte kasutada olevad vastas
tikuse kindlustusandja liikme
allutatud instrumendid

See on vastastikuse kindlustusandja liikme mitte kasutada olevate
allutatud instrumentide kogusumma

C0920

Mitte kasutada olevad
eelisaktsiad

See on mitte kasutada olevate eelisaktsiate kogusumma grupi
tasandil.

C0930

Mitte kasutada olevad allu
tatud kohustised

See on mitte kasutada olevate allutatud kohustiste kogusumma grupi
tasandil.

C0940

Summa, mis võrdub mitte
kasutada olevate edasilük
kunud tulumaksu varade
netoväärtusega grupi tasandil

See on kogusumma, mis võrdub mitte kasutada olevate edasilük
kunud tulumaksu varade netoväärtusega grupi tasandil.

C0950

Mitte kasutada olev eelisakt
siatega seotud ülekurss grupi
tasandil

See on mitte kasutada oleva eelisaktsiatega seotud ülekursi kogu
summa grupi tasandil.

C0960

Mitte kasutada olevad
ülemäärased omavahendid

See on mitte
kogusumma.

kasutada

olevate

ülemääraste

omavahendite
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Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõike 4 kohaselt arvutatakse mitte
kasutada olevate omavahendite kogusumma iga ettevõtja kohta
eraldi, liites omavahendid, mis on sätestatud direktiivi artikli 222
lõikes 2 (vahendite ülejääk ja sisse nõutud, kuid veel tasumata
kapital) ja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 330 (lisaoma
vahendid, eelisaktsiad, vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud
instrumendid, allutatud kohustised ja edasilükkunud tulumaksu
varade netoväärtus). Nende omavahendite seda osa, mis ületab
seotud ettevõtja osakaalu grupi solventsuskapitalinõudest, ei saa
pidada grupi solventsuskapitalinõude katmisel kasutada olevaks.
Kui selliste omavahendite kogusumma ei ületa seotud ettevõtja
osakaalu grupi solventsuskapitalinõudes, siis seda piirangut ei
rakendata.

S.25.01 – Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate gruppide
puhul
Üldised märkused

Selles punktis käsitletakse esmast ja iga-aastast teabe esitamist üksikute üksuste,
eraldatud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja ülejäänud
osa kohta.

Vorm SR.25.01 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohan
damise portfelli ja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on
kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondi
dena. See vorm tuleb esitada kõikide oluliste eraldatud vahendite kogumite ja
kattuvusega kohandamise portfellide allfondide kohta, mis on esitatud vormi
S.01.03 teises tabelis.

Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artikli 335 lõike 1 punktidele a ja c, täidetakse vorm SR.25.01 tema eraldatud
vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasuta
takse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või
kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).

Kui üksusel on kattuvusega kohandamise portfell või eraldatud vahendite kogum
(v.a need, mis kuuluvad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 kohaldamisalasse),
tuleb kogu ettevõtja tasandil aruandeid koostades tinglik solventsuskapitalinõue
riskimooduli tasandil ning tehniliste eraldiste ja edasilükkunud maksude kahjumi
katmise võime arvutada järgmiselt:

— kui ettevõtja rakendab üksuse tasandil eraldatud vahendite kogumi või kattu
vusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest
tingitud täielikku kohandust, arvutatakse tinglik solventsuskapitalinõue nõnda,
nagu riskide hajutamine ei oleks vähenenud, ja kahjumi katmise võime arvu
tatakse kõikide eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise
portfellide ning ülejäänud osa kahjumi katmise võimete summana;

— kui ettevõtja rakendab eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohanda
mise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimiseks üksuse
tasandil riski alammooduli tasandi lihtsustust, arvutatakse tinglik solventsus
kapitalinõue, võttes arvesse alammooduli tasandil otsese summeerimise
meetodit, ja kahjumi katmise võime arvutatakse kõikide eraldatud vahendite
kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide ning ülejäänud osa kahjumi
katmise võimete summana;
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— kui ettevõtja rakendab eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohanda
mise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimiseks üksuse
tasandil riskimooduli tasandi lihtsustust, arvutatakse tinglik solventsuskapita
linõue, võttes arvesse mooduli tasandil otsese summeerimise meetodit, ja
kahjumi katmise võime arvutatakse kõikide eraldatud vahendite kogumite ja
kattuvusega kohandamise portfellide ning ülejäänud osa kahjumi katmise
võimete summana.
Eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku
solventsuskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil tingitud kohandus jaota
takse (C0050) asjaomastele riskimoodulitele (st tururisk, vastaspoole makseviivi
tuse risk, elukindlustuse kindlustusrisk, tervisekindlustusrisk ja kahjukindlustuse
kindlustusrisk). Igale asjaomasele riskimoodulile eraldatav summa arvutatakse
järgmiselt:

▼M1
— arvutatakse tegur „q” ¼

adjustment
, kus
BSCR′ Ä nSCRint

— adjustment = kohandus, mis arvutatakse vastavalt ühele kolmest eespool
nimetatud meetodist
— BSCR′

= põhisolventsuskapitalinõue, mis arvutatakse vastavalt sellel
vormil esitatud teabele (C0040/R0100)

— nSCRint

= immateriaalse vara riski tinglik solventsuskapitalinõue, mis
arvutatakse vastavalt sellel vormil esitatud teabele
(C0040/R0070)

▼B
— tegur „q” korrutatakse iga asjaomase riskimooduli (st tururisk, vastaspoole
makseviivituse risk, elukindlustuse kindlustusrisk, tervisekindlustusrisk ja
kahjukindlustuse kindlustusrisk) tingliku solventsuskapitalinõudega.
Grupi aruandluse puhul peavad olema täidetud järgmised konkreetsed nõuded.
a) Teave reani R0460 esitatakse juhul, kui kasutatakse direktiivi 2009/138/EÜ
artiklis 230 sätestatud 1. meetodit kas ainukesena või koos direktiivi
2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.
b) Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse teave reani R0460 üksnes
grupi sellise osa kohta, mille puhul on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ
artiklis 230 sätestatud 1. meetodit.

KIRJE

Z0010

Artikkel 112

JUHISED

Märkige, kas näitajate esitamine on ette nähtud Solventsus II direktiivi
artikli 112 lõikega 7, et esitada hinnanguline solventsuskapitalinõue vasta
valt standardvalemile.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu
2 – esitatakse tavalises korras

Z0020

Eraldatud vahendite
kogum, kattuvusega
kohandamise portfell või
ülejäänud osa

Märkida, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi,
kattuvusega kohandamise portfelli või ülejäänud osaga. Valige üks järg
misest loetelust:
1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell
2 – ülejäänud osa

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 1151
▼B
KIRJE

Z0030

Vahendite kogumi /
portfelli number

JUHISED

Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise
portfelli tunnuskood. Selle numbri määrab grupi järelevalve alla kuuluv
ettevõtja ning see peab olema ajaliselt järjepidev ja langema kokku
muudel vormidel esitatud vahendite kogumi/portfelli numbriga.
►M2

R0010–R0050/
C0030

Solventsuskapitalinõude
netosumma

__________ ◄

Iga riskimooduli kapitalinõude netosumma, mis on arvutatud standardva
lemi kohaselt.
Solventsuskapitalinõude netosumma ja brutosumma vahe on vastavalt
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 205 arvesse võetavad tuleviku
määramata hüvitised.
Selle summa puhul võetakse kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga
304 täielikult arvesse hajutamise mõju, kui see on kohaldatav.
Need lahtrid ei sisalda selle kohanduse jaotamist, mis on tingitud eraldatud
vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solvent
suskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil. Need näitajad väljen
davad solventsuskapitalinõuet sellisena, nagu riskide hajutamine ei oleks
vähenenud.

R0010–R0050/
C0040

Solventsuskapitalinõude
brutosumma

Iga mooduli kapitalinõude brutosumma, mis on arvutatud standardvalemi
kohaselt.
Solventsuskapitalinõude netosumma ja brutosumma vahe on vastavalt
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 205 arvesse võetavad tuleviku
määramata hüvitised.
Selle summa puhul võetakse kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga
304 täielikult arvesse hajutamise mõju, kui see on kohaldatav.
Need lahtrid ei sisalda selle kohanduse jaotamist, mis on tingitud eraldatud
vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solvent
suskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil. Need näitajad väljen
davad solventsuskapitalinõuet sellisena, nagu riskide hajutamine ei oleks
vähenenud.

R0010–R0050/
C0050

R0060/C0030

Eraldatud vahendite
kogumitest ja kattuvu
sega kohandamise port
fellidest tingitud eral
datud vahendite kogumi
kohanduse jaotamine

Kohanduse see osa, mis jaotatakse igale riskimoodulile üldistes märkustes
kirjeldatud korra kohaselt.

Solventsuskapitalinõude
netosumma – hajutamine

Netoriskimoodulite põhisolventsuskapitalinõude hajutamise mõju summa,
mis on tingitud direktiivi 2009/138/EÜ IV lisas määratletud korrelatsioo
nimaatriksi kohaldamisest.

See summa peab olema positiivne.

See summa esitatakse negatiivse väärtusena.

R0060/C0040

Solventsuskapitalinõude
brutosumma –
hajutamine

Brutoriskimoodulite põhisolventsuskapitalinõude hajutamise mõju summa,
mis on tingitud direktiivi 2009/138/EÜ IV lisas määratletud korrelatsioo
nimaatriksi kohaldamisest.
See summa esitatakse negatiivse väärtusena.
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R0070/C0030

Solventsuskapitalinõude
netosumma – immate
riaalse vara risk

Standardvalemi kohaselt arvutatud kapitalinõude summa immateriaalse
vara riski puhul pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arves
tava kohanduse tegemist.

R0070/C0040

Solventsuskapitalinõude
brutosumma – immate
riaalse vara risk

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 205 kohased tuleviku määra
mata hüvitised immateriaalse vara riski puhul on standardvalemi kasuta
mise korral null, seega R0070/C0040 võrdub R0070/C0030.

R0100/C0030

Solventsuskapitalinõude
netosumma –
põhisolventsuskapitalinõue

Standardvalemi kohaselt arvutatud põhisolventsuskapitalinõude summa
pärast tuleviku määramata hüvitiste arvessevõtmist vastavalt delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artiklile 205.
Selle summa puhul võetakse kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga
304 täielikult arvesse hajutamise mõju, kui see on kohaldatav.
See lahter ei sisalda selle kohanduse jaotamist, mis on tingitud eraldatud
vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solvent
suskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil. Need näitajad väljen
davad solventsuskapitalinõuet sellisena, nagu riskide hajutamine ei oleks
vähenenud.
See summa võrdub standardvalemi riskimoodulite netokapitalinõuete
summaga ja selle puhul võetakse arvesse standardvalemi raames hajuta
mise mõjuga seotud kohandust.

R0100/C0040

Solventsuskapitalinõude
brutosumma –
põhisolventsuskapitalinõue

Standardvalemi kohaselt arvutatud põhisolventsuskapitalinõude summa
enne tuleviku määramata hüvitiste arvessevõtmist vastavalt delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artiklile 205.
Selle summa puhul võetakse kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga
304 täielikult arvesse hajutamise mõju, kui see on kohaldatav.
See lahter ei sisalda selle kohanduse jaotamist, mis on tingitud eraldatud
vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solvent
suskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil. Need näitajad väljen
davad solventsuskapitalinõuet sellisena, nagu riskide hajutamine ei oleks
vähenenud.
See summa võrdub standardvalemi riskimoodulite brutokapitalinõuete
summaga ja selle puhul võetakse arvesse standardvalemi raames hajuta
mise mõjuga seotud kohandust.

Solventsuskapitalinõude arvutamine

Eraldatud vahendite
kogumi / kattuvusega
kohandamise portfelli
tingliku solventsuskapita
linõude agregeerimisest
tingitud kohandus

Kohandus, millega korrigeeritakse solventsuskapitalinõude moonutust, mis
on tingitud eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise
portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest riskimooduli
tasandil.

R0130/C0100

Operatsioonirisk

Operatsiooniriski mooduli kapitalinõuete summa, mis on arvutatud stan
dardvalemi kohaselt.

R0140/C0100

Tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võime

Tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse summa,
mis on arvutatud standardvalemi kohaselt.

R0120/C0100

See summa peab olema positiivne.
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See summa esitatakse negatiivse väärtusena.
Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tasandil
ning üksuse tasandil, juhul kui eraldatud vahendite kogumeid (v.a direk
tiivi 2009/138/EÜ artikli 304 alla kuuluvaid) ega kattuvusega kohanda
mise portfelle ei ole, on selleks maksimumväärtus nulli ja selle väärtuse
vahel, mis kujutab endast miinimumi ühelt poolt tehniliste eraldiste
summa (ilma riskimarginaalita seoses tuleviku määramata hüvitistega,
milles ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest tulenevaid summasid)
ning teiselt poolt põhisolventsuskapitalinõude bruto- ja netosumma erine
vuse vahel.
Kui on olemas eraldatud vahendite kogumid (v.a direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 304 alla kuuluvad) või kattuvusega kohandamise portfellid, on
selleks väärtuseks iga eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohanda
mise portfelli ja ülejäänud osa tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimete
summa, milles võetakse ülempiirina arvesse tuleviku määramata hüvitisi.
R0150/C0100

Edasilükkunud maksude
kahjumi katmise võime

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse
summa, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt.
See summa peab olema negatiivne.

R0160/C0100

Direktiivi 2003/41/EÜ
artikli 4 kohase tegevuse
kapitalinõue

Direktiivi 2003/41/EÜ artiklis 17 sätestatud eeskirjade kohaselt arvutatud
kapitalinõude summa eraldatud vahendite kogumite puhul, mis on seotud
direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tööandjapensioni kogumisega
seotud tegevusega, mille suhtes kohaldatakse üleminekumeetmeid. See
kirje esitatakse üksnes üleminekuperioodil.

R0200/C0100

Solventsuskapitalinõue,
v.a lisakapitalinõuded

Hajutatud solventsuskapitalinõude kogusumma enne mis tahes lisakapitalinõuet.

R0210/C0100

Juba kehtestatud
lisakapitalinõue

Lisakapitalinõude summa, mis on aruandekuupäeva seisuga juba kehtes
tatud. See ei hõlma lisakapitalinõudeid, mis on kehtestatud kõnealuse
kuupäeva ja järelevalveasutusele andmete esitamise kuupäeva vahel või
pärast andmete esitamist.

R0220/C0100

Konsolideerimismeetodi
alla kuuluvate ettevõtjate
solventsuskapitalinõue

Direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätestatud 1. meetodi alla kuuluvate
ettevõtjate solventsuskapitalinõude summa.
►M2 See hõlmab kõiki konsolideeritud solventsuskapitalinõude kompo
nente (R0200 + R0210), kaasa arvatud muude finantssektorite ettevõtjate
kapitalinõuded (R0500), kapitalinõue mittekontrollitava osalusnõude puhul
(R0540) ja ülejäänud ettevõtjate kapitalinõue (R0550). ◄

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

R0400/C0100

Kestusel põhineva
aktsiariski alammooduli
kapitalinõue

Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõude summa.

R0410/C0100

Ülejäänud osa tinglike
solventsuskapitalinõuete
kogusumma

Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete summa, kui grupil on
eraldatud vahendite kogum.

R0420/C0100

Eraldatud vahendite
kogumite tinglike
solventsuskapitalinõuete
kogusumma

Kõigi eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete
kogusumma, kui grupil on eraldatud vahendite kogum (v.a direktiivi
2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevusega seotud eraldatud vahendite
kogum (üleminekuline)).
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R0430/C0100

Kattuvusega kohanda
mise portfellide tinglike
solventsuskapitalinõuete
kogusumma

Kõigi kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitali
nõuete kogusumma.

R0440/C0100

Hajutamise mõju seoses
eraldatud vahendite
kogumite tinglike
solventsuskapitalinõuete
agregeerimisega vastavalt
artiklile 304

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 kohaste eraldatud vahendite kogumite
ning (kui see on asjakohane) ülejäänud osa vahelise hajutamise mõjust
tuleneva kohanduse summa.

R0450/C0100

Eraldatud vahendite
kogumi / kattuvusega
kohandamise portfelli
tingliku solventsuskapita
linõude agregeerimisest
tingitud kohanduse arvu
tamise meetod

Eraldatud vahendite kogumi tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimi
sest tingitud kohanduse arvutamise meetod. Valige üks järgmisest loete
lust:
1 – täielik ümberarvutus
2 – lihtsustamine riski alammooduli tasandil
3 – lihtsustamine riskimooduli tasandil
4 – kohandust ei tehta
Kui grupil ei ole eraldatud vahendite kogumit (või on ainult direktiivi
2009/138/EÜ artikli 304 alla kuuluv), tuleb valida variant 4.

R0460/C0100

Tuleviku määramata
hüvitiste netosumma

Tehniliste eraldiste summa ilma riskimarginaalita seoses tuleviku määra
mata hüvitistega, milles ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest tule
nevaid summasid.

R0470/C0100

Grupi konsolideeritud
minimaalne
solventsuskapitalinõue

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 230 kohase grupi konsolideeritud mini
maalse solventsuskapitalinõude summa. See kirje esitatakse üksnes grupi
aruandluse puhul.

R0500/C0100

Muude finantssektorite
kapitalinõue (kindlustus
sektorivälised
kapitalinõuded)

Muude finantssektorite kapitalinõue
►M2 R0500 võrdub eelduste kohaselt R0510, R0520 ja R0530
summaga. ◄
See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub
ettevõtja, kelle suhtes kohaldatakse kindlustussektoriväliseid kapitalinõu
deid (nt pank), mida arvutatakse asjakohaste nõuete kohaselt.

R0510/C0100

R0520/C0100

Muude finantssektorite
kapitalinõue (kindlustus
sektorivälised kapitali
nõuded) – krediidiasu
tused, investeerimisü
hingud ja finantseerimi
sasutused, alternatiivsete
investeerimisfondide
valitsejad, eurofondide
valitsejad

Krediidiasutuste, investeerimisühingute ja finantseerimisasutuste kapitali
nõude summa.

Muude finantssektorite
kapitalinõue (kindlustus
sektorivälised kapitali
nõuded) – tööandjapen
sioni kogumisasutused

Tööandjapensioni kogumisasutuste kapitalinõude summa.

See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub
ettevõtja, kes on krediidiasutus, investeerimisühing või finantseerimis
asutus, alternatiivse investeerimisfondi valitseja või eurofondi valitseja ja
kelle suhtes kohaldatakse kapitalinõudeid, mida arvutatakse asjakohaste
sektoripõhiste nõuete kohaselt.

See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub
ettevõtja, kes on tööandjapensioni kogumisasutus ja kelle suhtes kohalda
takse kindlustussektoriväliseid kapitalinõudeid, mida arvutatakse asjako
haste sektoripõhiste nõuete kohaselt.
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Muude finantssektorite
kapitalinõue (kindlustus
sektorivälised kapitali
nõuded) – finantstegevu
sega tegelevate regulee
rimata üksuste
kapitalinõue

Finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste kapitalinõude summa.
See kajastab tinglikku solventsuskapitalinõuet, mis on arvutatud asjako
haste sektoripõhiste nõuete kohaselt.

Mittekontrollivate
osalusnõuete
kapitalinõue

Seotud kindlustus- ja edasikindlustusandjate ning kindlustusvaldusettevõt
jate, kes ei ole tütarettevõtjad, solventsuskapitalinõuete proportsionaalse
osa summa.

See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub
ettevõtja, kes on finantstegevusega tegelev reguleerimata üksus.

See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul ja see vastab üksuste
puhul, kes ei ole tütarettevõtjad, Solventsus 2 kohaselt arvutatud
kapitalinõudele.

R0550/C0100

Ülejäänud ettevõtjate
kapitalinõue

See summa määratakse kindlaks vastavalt delegeeritud määruse (EL)
2015/35 artikli 336 lõike 1 punktile d.

R0560/C0100

Mahaarvamise ja agre
geerimise kaudu
kaasatud ettevõtjate
solventsuskapitalinõue

Direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodi alla kuuluvate
ettevõtjate solventsuskapitalinõude summa meetodite kombineerimise
korral.

R0570/C0100

Solventsuskapitalinõue

Kõigi ettevõtjate üldine solventsuskapitalinõue, olenemata kasutatud
meetodist.
►M2 Solventsuskapitalinõude kogusumma võrdub eelduste kohaselt
R0220 ja R0560 summaga. ◄

S.25.02 – Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit
kasutavate gruppide puhul
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse esmast ja iga-aastast teabe esitamist gruppide, eral
datud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja ülejäänud osa
kohta.
Esitatavad komponendid lepitakse kokku riiklike järelevalveasutuste ja gruppide
vahel.
Vormi SR.25.02 esitab eraldatud vahendite kogum, kattuvusega kohandamise
portfell ning iga grupi ülejäänud osa, mille puhul kasutatakse osalist sisemudelit.
See hõlmab ettevõtjaid, mille puhul osalist sisemudelit kasutatakse täies mahus
eraldatud vahendite kogumi ja/või kattuvusega kohandamise portfelli suhtes,
samas kui teiste eraldatud vahendite kogumite ja/või kattuvusega kohandamise
portfellide puhul kasutatakse standardvalemit. See vorm tuleb esitada oluliste
eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kõikide
allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.
Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artikli 335 lõike 1 punktidele a ja c, täidetakse vorm SR.25.02 tema eraldatud
vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasuta
takse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või
kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).
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Kui on tegemist ettevõtjaga, mille puhul kasutatakse osalist sisemudelit, mille
suhtes kohaldatakse eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise port
felli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest tingitud kohandust, ning kui
sellel üksusel on kattuvusega kohandamise portfell või eraldatud vahendite
kogum (v.a direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 kohaldamisalasse kuuluv), tuleb
kogu ettevõtja tasandil aruandeid koostades tinglik solventsuskapitalinõue riski
mooduli tasandil ning tehniliste eraldiste ja edasilükkunud maksude kahjumi
katmise võime arvutada järgmiselt:
— kui ettevõtja kasutab täielikku kohandust, mis on tingitud eraldatud vahendite
kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude
agregeerimisest üksuse tasandil: tinglik solventsuskapitalinõue arvutatakse
nõnda, nagu eraldatud vahendite kogumit ei oleks, ja kahjumi katmise
võime arvutatakse kõikide eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega
kohandamise portfellide ning ülejäänud osa kahjumi katmise võimete
summana;
— kui ettevõtja kasutab riski alammooduli tasandi lihtsustust selleks, et agregee
rida eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tinglik
solventsuskapitalinõue üksuse tasandil, arvutatakse tinglik solventsuskapitali
nõue ja kahjumi katmise võime, võttes arvesse mooduli tasandi otsese
summeerimise meetodit;
— kui ettevõtja kasutab riskimooduli tasandi lihtsustust selleks, et agregeerida
eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tinglik
solventsuskapitalinõue üksuse tasandil, arvutatakse tinglik solventsuskapitali
nõue ja kahjumi katmise võime, võttes arvesse mooduli tasandi otsese
summeerimise meetodit;
Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solvent
suskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil tingitud kohandus jaotatakse
(C0060) asjaomastele riskimoodulitele (st tururisk, vastaspoole makseviivituse
risk, elukindlustuse kindlustusrisk, tervisekindlustusrisk ja kahjukindlustuse kind
lustusrisk), kui see arvutatakse standardvalemi kohaselt. Igale asjaomasele riski
moodulile eraldatav summa arvutatakse järgmiselt:
— arvutatakse tegur „q” ¼

adjustment
, kus
BSCR′ Ä nSCRint

— adjustment = kohandus, mis arvutatakse vastavalt ühele kolmest eespool
nimetatud meetodist
— BSCR′

= põhisolventsuskapitalinõue, mis arvutatakse vastavalt sellel
vormil esitatud teabele

— nSCRint

= immateriaalse vara riski tinglik solventsuskapitalinõue, mis
arvutatakse vastavalt sellel vormil esitatud teabele;

— tegur „q” korrutatakse iga asjaomase riskimooduli (st tururisk, vastaspoole
makseviivituse risk, elukindlustuse kindlustusrisk, tervisekindlustusrisk ja
kahjukindlustuse kindlustusrisk) tingliku solventsuskapitalinõudega.
Grupi aruandluse puhul peavad olema täidetud järgmised konkreetsed nõuded.
c) Teave reani R0470 esitatakse juhul, kui kasutatakse direktiivi 2009/138/EÜ
artiklis 230 sätestatud 1. meetodit kas ainukesena või koos direktiivi
2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.
d) Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse teave reani R0470 üksnes
grupi sellise osa kohta, mille puhul on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ
artiklis 230 sätestatud 1. meetodit.

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 1157
▼B
KIRJE

Z0020

Eraldatud vahendite
kogum, kattuvusega
kohandamise portfell või
ülejäänud osa

JUHISED

Märkida, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi,
kattuvusega kohandamise portfelli või ülejäänud osaga. Valige üks järg
misest loetelust:
1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell
2 – ülejäänud osa

Z0030

Vahendite kogumi /
portfelli number

Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise
portfelli tunnuskood. Selle numbri määrab grupi järelevalve alla kuuluv
ettevõtja ning see peab olema ajaliselt järjepidev ja langema kokku
muudel vormidel esitatud vahendite kogumi/portfelli numbriga.
►M2

C0010

Komponendi kordumatu
number

__________ ◄

Iga komponendi kordumatu number, mis on lepitud kokku riikliku järele
valveasutusega, et üheselt identifitseerida mudeli komponendid. Seda
numbrit tuleb alati kasutada koos iga kirje puhul esitatud asjaomase
komponendi kirjeldusega. Kui osalise sisemudeli puhul on võimalik jaotus
samade riskimoodulite lõikes nagu standardvalemi puhul, kasutatakse järg
misi komponentide numbreid:
— 1 – tururisk
— 2 – vastaspoole makseviivituse risk
— 3 – elukindlustuse kindlustusrisk
— 4 – tervisekindlustusrisk
— 5 – kahjukindlustuse kindlustusrisk
— 6 – immateriaalse vara risk
— 7 – operatsioonirisk
— 8 – tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime (negatiivne summa)
— 9 – edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime (negatiivne
summa)
Kui standardvalemi kohaseid riskimooduleid ei saa kasutada, määrab
grupp igale komponendile numbri, mis ei ole 1–7.
Seda numbrit tuleb alati kasutada koos iga kirje C0020 puhul esitatud
asjaomase komponendi kirjeldusega. Komponentide numbreid tuleb kasu
tada järjepidevalt.

C0020

Komponentide kirjeldus

Kõigi grupi identifitseeritavate komponentide kirjeldus vabas vormis.
Need komponendid esitatakse võimaluse korral kooskõlas standardvalemi
riskimoodulitega vastavalt osalisele sisemudelile. Iga komponent identifit
seeritakse eraldi kirje all. Grupid identifitseerivad ja esitavad komponendid
eri aruandeperioodidel järjepidevalt, välja arvatud juhul, kui sisemudelit on
muudetud nii, et see mõjutab kategooriaid.
Tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime,
mida komponentide puhul ei ole arvesse võetud, esitatakse eraldi
komponentidena.

C0030

Solventsuskapitalinõude
arvutamine

Iga komponendi kapitalinõude summa, olenemata arvutusmeetodist (stan
dardvalem või osaline sisemudel), pärast tehniliste eraldiste ja/või edasi
lükkunud maksude kahjumi katmise võimega seotud kohandust, kui seda
on komponentide arvutamisel arvesse võetud.
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JUHISED

Kui tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise
võime esitatakse eraldi komponentidena, peab see olema kahjumi katmise
võime summa (need summad esitatakse negatiivse väärtusena).
Standardvalemi kohaselt arvutatud komponentide puhul esitatakse selles
lahtris tingliku solventsuskapitalinõude brutosumma. Osalise sisemudeli
kohaselt arvutatud komponentide puhul esitatakse väärtus, mille puhul
on arvesse võetud arvutuses kajatatavaid tulevikus tehtavaid juhtimisotsu
seid, kuid mitte juhtimisotsuseid, mis on modelleeritud eraldi komponen
dina.
Selle summa puhul võetakse kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikliga
304 täielikult arvesse hajutamise mõju, kui see on kohaldatav.
Kui see on asjakohane, ei sisalda see lahter selle kohanduse jaotamist, mis
on tingitud eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise
portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil.
C0050

C0060

Eraldatud vahendite
kogumist ja kattuvusega
kohandamise portfellidest
tingitud kohanduste
jaotamine

Kui see on asjakohane, siis kohanduse see osa, mis jaotatakse igale riski
moodulile üldistes märkustes kirjeldatud korra kohaselt.

Tehniliste eraldiste ja/või
edasilükkunud maksu
dega seotud tulevikus
tehtavate juhtimisotsuste
arvessevõtmine

Selleks et kajastada, kas tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses tehni
liste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimega on
arvutamisel arvesse võetud, valige üks järgmisest loetelust:

See summa peab olema positiivne.

1 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimega on komponendi puhul arvesse võetud
2 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses edasilükkunud maksude
kahjumi katmise võimega on komponendi puhul arvesse võetud
3 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses tehniliste eraldiste ja edasi
lükkunud maksude kahjumi katmise võimega on komponendi puhul
arvesse võetud
4 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid ei ole arvesse võetud.

C0070

Mudeli kohaselt arvu
tatud summa

►M1 Selles veerus esitatakse iga komponendi puhul osalise sisemudeli
kohaselt arvutatud summa. Seepärast peab standardvalemi kohaselt arvu
tatud summa võrduma veerus C0030 ja veerus C0070 esitatud summade
vahega. ◄

R0110/C0100

Hajutamata kompo
nendid kokku

Kõigi komponentide summa.

R0060/C0100

Hajutamine

Veerus C0030 esitatud komponentide lõikes hajutamise kogusumma.
Selle summa puhul ei võeta arvesse iga komponendi sisese hajutamise
mõju, mida võetakse arvesse veerus C0030 esitatud väärtuste puhul.
See summa esitatakse negatiivse väärtusena.

R0120/C0100

Eraldatud vahendite
kogumi / kattuvusega
kohandamise portfelli
tingliku solventsuskapita
linõude agregeerimisest
tingitud kohandus

Kui see on asjakohane – kohandus, millega korrigeeritakse solventsuska
pitalinõude moonutust, mis on tingitud eraldatud vahendite kogumi või
kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agre
geerimisest riskimooduli tasandil.

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 1159
▼B
KIRJE
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R0160/C0100

Direktiivi 2003/41/EÜ
artikli 4 kohase tegevuse
kapitalinõue

Direktiivi 2003/41/EÜ artiklis 17 sätestatud eeskirjade kohaselt arvutatud
kapitalinõude summa eraldatud vahendite kogumite puhul, mis on seotud
direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tööandjapensioni kogumisega
seotud tegevusega, mille suhtes kohaldatakse üleminekumeetmeid. See
kirje esitatakse üksnes üleminekuperioodil.

R0200/C00100

Solventsuskapitalinõue,
v.a lisakapitalinõuded

Hajutatud solventsuskapitalinõude
lisakapitalinõuet.

R0210/C0100

Juba kehtestatud
lisakapitalinõue

Lisakapitalinõuete summa, mis on aruandekuupäeva seisuga juba kehtes
tatud. See ei hõlma lisakapitalinõudeid, mis on kehtestatud kõnealuse
kuupäeva ja järelevalveasutusele andmete esitamise kuupäeva vahel või
pärast andmete esitamist.

R0220/C0100

Konsolideerimismeetodi
alla kuuluvate ettevõtjate
solventsuskapitalinõue

Direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätestatud 1. meetodi alla kuuluvate
ettevõtjate solventsuskapitalinõude summa.

kogusumma

enne

mis

tahes

►M2 See hõlmab kõiki konsolideeritud solventsuskapitalinõude kompo
nente (R0200 + R0210), kaasa arvatud muude finantssektorite ettevõtjate
kapitalinõuded (R0500), kapitalinõue mittekontrollitava osalusnõude puhul
(R0540) ja ülejäänud ettevõtjate kapitalinõue (R0550). ◄

__________

▼B
Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

R0300/C0100

Üldise tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võime
summa/hinnang

Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis
hõlmab komponentide puhul arvesse võetud osa ja üheainsa komponen
dina esitatud osa.
See summa peab olema positiivne.

R0310/C0100

Edasilükkunud maksude
kahjumi katmise võime
summa/hinnang

Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang,
mis hõlmab komponentide puhul arvesse võetud osa ja üheainsa kompo
nendina esitatud osa.

R0400/C0100

Kestusel põhineva
aktsiariski alammooduli
kapitalinõue

Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõude summa.

R0410/C0100

Ülejäänud osa tinglike
solventsuskapitalinõuete
kogusumma

Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete summa, kui grupil on
eraldatud vahendite kogum.

R0420/C0100

Eraldatud vahendite
kogumite tinglike
solventsuskapitalinõuete
kogusumma

Kõigi eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete
kogusumma, kui grupil on eraldatud vahendite kogum (v.a direktiivi
2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevusega seotud eraldatud vahendite
kogum (üleminekuline)).
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R0430/C0100

R0440/C0100

R0450/C0100

JUHISED

Kattuvusega kohanda
mise portfellide tinglike
solventsuskapitalinõuete
kogusumma

Kõigi kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitali
nõuete kogusumma.

Hajutamise mõju seoses
eraldatud vahendite
kogumite tinglike
solventsuskapitalinõuete
agregeerimisega vastavalt
artiklile 304

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 kohaste eraldatud vahendite kogumite
ning (kui see on asjakohane) ülejäänud osa vahelise hajutamise mõjust
tuleneva kohanduse summa.

Eraldatud vahendite
kogumi tingliku solvent
suskapitalinõude agre
geerimisest tingitud
kohanduse arvutamise
meetod

Eraldatud vahendite kogumi tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimi
sest tingitud kohanduse arvutamise meetod. Valige üks järgmisest loete
lust:

Seda kirjet ei ole vaja esitada, kui solventsuskapitalinõue arvutatakse eral
datud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tasandil.

See võrdub eraldatud vahendite kogumite / kattuvusega kohandamise port
fellide / ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete summa ja lahtris
R0200/C0100 esitatud solventsuskapitalinõude vahega.

1– täielik ümberarvutus
2 – lihtsustamine riski alammooduli tasandil
3 – lihtsustamine riskimooduli tasandil
4 – kohandust ei tehta
Kui grupil ei ole eraldatud vahendite kogumit (või on ainult direktiivi
2009/138/EÜ artikli 304 alla kuuluv), tuleb valida variant 4.

R0460/C0100

Tuleviku määramata
hüvitiste netosumma

Tehniliste eraldiste summa ilma riskimarginaalita seoses tuleviku määra
mata hüvitistega, milles ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest tule
nevaid summasid.

R0470/C0100

Grupi konsolideeritud
minimaalne
solventsuskapitalinõue

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 230 kohase grupi konsolideeritud mini
maalse solventsuskapitalinõude summa. See kirje esitatakse üksnes grupi
aruandluse puhul.

R0500/C0100

Muude finantssektorite
kapitalinõue (kindlustus
sektorivälised
kapitalinõuded)

Muude finantssektorite kapitalinõue
►M2 R0500 võrdub eelduste kohaselt R0510, R0520 ja R0530
summaga. ◄
See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub
ettevõtja, kelle suhtes kohaldatakse kindlustussektoriväliseid kapitalinõu
deid (nt pank), mida arvutatakse asjakohaste nõuete kohaselt.

R0510/C0100

R0520/C0100

Muude finantssektorite
kapitalinõue (kindlustus
sektorivälised kapitali
nõuded) – krediidiasu
tused, investeerimisü
hingud ja finantseerimi
sasutused, alternatiivsete
investeerimisfondide
valitsejad, eurofondide
valitsejad

Krediidiasutuste, investeerimisühingute ja finantseerimisasutuste kapitali
nõude summa.

Muude finantssektorite
kapitalinõue (kindlustus
sektorivälised kapitali
nõuded) – tööandjapen
sioni kogumisasutused

Tööandjapensioni kogumisasutuste kapitalinõude summa.

See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub
ettevõtja, kes on krediidiasutus, investeerimisühing või finantseerimis
asutus, alternatiivse investeerimisfondi valitseja või eurofondi valitseja ja
kelle suhtes kohaldatakse kapitalinõudeid, mida arvutatakse asjakohaste
sektoripõhiste nõuete kohaselt.

See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub
ettevõtja, kes on tööandjapensioni kogumisasutus ja kelle suhtes kohalda
takse kindlustussektoriväliseid kapitalinõudeid, mida arvutatakse asjako
haste sektoripõhiste nõuete kohaselt.
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Muude finantssektorite
kapitalinõue (kindlustus
sektorivälised kapitali
nõuded) – finantstegevu
sega tegelevate regulee
rimata üksuste
kapitalinõue

Finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste kapitalinõude summa.
See kajastab tinglikku solventsuskapitalinõuet, mis on arvutatud asjako
haste sektoripõhiste nõuete kohaselt.

Mittekontrollivate
osalusnõuete
kapitalinõue

Seotud kindlustus- ja edasikindlustusandjate ning kindlustusvaldusettevõt
jate, kes ei ole tütarettevõtjad, solventsuskapitalinõuete proportsionaalse
osa summa.

See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub
ettevõtja, kes on finantstegevusega tegelev reguleerimata üksus.

See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul ja see vastab üksuste
puhul, kes ei ole tütarettevõtjad, Solventsus 2 kohaselt arvutatud
kapitalinõudele.

R0550/C0100

Ülejäänud ettevõtjate
kapitalinõue

See summa määratakse kindlaks vastavalt delegeeritud määruse (EL)
2015/35 artikli 336 lõike 1 punktile d.

R0560/C0100

Mahaarvamise ja agre
geerimise kaudu
kaasatud ettevõtjate
solventsuskapitalinõue

Direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodi alla kuuluvate
ettevõtjate solventsuskapitalinõude summa meetodite kombineerimise
korral.

R0570/C0100

Solventsuskapitalinõue

Kõigi ettevõtjate üldine solventsuskapitalinõue, olenemata kasutatud
meetodist.
►M2 Solventsuskapitalinõude kogusumma võrdub eelduste kohaselt
R0220 ja R0560 summaga. ◄

S.25.03 – Solventsuskapitalinõue – täielikku sisemudelit kasutavate gruppide
puhul
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse esmast ja iga-aastast teabe esitamist gruppide, eral
datud vahendite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja ülejäänud osa
kohta.
Esitatavad komponendid lepitakse kokku riiklike järelevalveasutuste ja gruppide
vahel.
Vorm SR.25.03 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, iga kattuvusega
kohandamise portfelli ja iga täielikku sisemudelit kasutava grupi ülejäänud osa
kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on kattuvusega kohandamise portfell või
vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondidena. See vorm tuleb esitada oluliste
eraldatud vahendite kogumite ja kattuvusega kohandamise portfellide kõikide
allfondide kohta, mis on esitatud vormi S.01.03 teises tabelis.
Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artikli 335 lõike 1 punktidele a ja c, täidetakse vorm SR.25.03 tema eraldatud
vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasuta
takse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või
kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).
Grupi aruandluse puhul peavad olema täidetud järgmised konkreetsed nõuded.
e) Teave reani R0470 esitatakse juhul, kui kasutatakse direktiivi 2009/138/EÜ
artiklis 230 sätestatud 1. meetodit kas ainukesena või koos direktiivi
2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.
f) Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse teave reani R0470 üksnes
grupi sellise osa kohta, mille puhul on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artik
lis 230 sätestatud 1. meetodit.
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Z0020

Eraldatud vahendite
kogum, kattuvusega
kohandamise portfell või
ülejäänud osa

JUHISED

Märkida, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi,
kattuvusega kohandamise portfelli või ülejäänud osaga. Valige üks järg
misest loetelust:
1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell
2 – ülejäänud osa

Z0030

Vahendite kogumi /
portfelli number

Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise
portfelli tunnuskood. Selle määrab grupp ning see peab olema järjepidev
ja langema kokku muudel vormidel esitatud vahendite kogumi / portfelli
numbriga.
►M2

C0010

Komponendi kordumatu
number

__________ ◄

Täieliku sisemudeli iga komponendi kordumatu number lepitakse kokku
riikliku järelevalveasutusega, et üheselt identifitseerida mudeli kompo
nendid. Seda numbrit tuleb alati kasutada koos iga kirje C0020 puhul
esitatud asjaomase komponendi kirjeldusega.
Komponentide numbreid tuleb kasutada järjepidevalt.

C0020

Komponentide kirjeldus

Kõigi ettevõtja poolt täieliku sisemudeli puhul identifitseeritavate kompo
nentide kirjeldus vabas vormis. Need komponendid ei pea olema täpselt
kooskõlas standardvalemi puhul määratletud riskidega. Iga komponent
identifitseeritakse eraldi kirje all. Grupid identifitseerivad ja esitavad
komponendid kõigil aruandeperioodidel järjepidevalt, välja arvatud juhul,
kui sisemudelit on muudetud nii, et see mõjutab kategooriaid.
Tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime,
mida mudelis kasutatakse, kuid mida ei ole komponentide puhul arvesse
võetud, esitatakse eraldi komponentidena.

C0030

Solventsuskapitalinõude
arvutamine

Iga komponendi kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste ja/või
edasilükkunud maksudega seotud tulevikus tehtavate juhtimisotsustega
kohandamist, kui see on asjakohane, arvutatuna täieliku sisemudeli koha
selt hajutamata alusel, sel määral, mil kõnealuseid kohandusi on mudelis
komponentide puhul arvesse võetud.
Tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime,
mida mudelis kasutatakse, kuid mida ei ole komponentide puhul arvesse
võetud, esitatakse negatiivse väärtusena.

C0060

Tehniliste eraldiste ja/või
edasilükkunud maksu
dega seotud tulevikus
tehtavate juhtimisotsuste
arvessevõtmine

Selleks et kajastada, kas tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses tehni
liste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimega on
arvutamisel arvesse võetud, valige üks järgmisest loetelust:
1 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimega on komponendi puhul arvesse võetud
2 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses edasilükkunud maksude
kahjumi katmise võimega on komponendi puhul arvesse võetud
3 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid seoses tehniliste eraldiste ja edasi
lükkunud maksude kahjumi katmise võimega on komponendi puhul
arvesse võetud
4 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid ei ole arvesse võetud.
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R0110/C0100

Hajutamata kompo
nendid kokku

Kõigi komponentide summa.

R0060/C0100

Hajutamine

Veerus C0030 esitatud komponentide vahelise hajutamise kogusumma,
mis on arvutatud täieliku sisemudeli kohaselt.
Selle summa puhul ei võeta arvesse iga komponendi sisese hajutamise
mõju, mida võetakse arvesse veerus C0030 esitatud väärtuste puhul.
See summa peab olema negatiivne.

R0160/C0100

Direktiivi 2003/41/EÜ
artikli 4 kohase tegevuse
kapitalinõue

Direktiivi 2003/41/EÜ artiklis 17 sätestatud eeskirjade kohaselt arvutatud
kapitalinõude summa eraldatud vahendite kogumite puhul, mis on seotud
direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tööandjapensioni kogumisega
seotud tegevusega, mille suhtes kohaldatakse üleminekumeetmeid. See
kirje esitatakse üksnes üleminekuperioodil.

R0200/C0100

Solventsuskapitalinõue,
v.a lisakapitalinõuded

Hajutatud solventsuskapitalinõude kogusumma enne mis tahes lisakapitalinõuet.

R0210/C0100

Juba kehtestatud
lisakapitalinõue

Lisakapitalinõude summa, mis on aruandekuupäeva seisuga juba kehtes
tatud. See ei hõlma lisakapitalinõudeid, mis on kehtestatud kõnealuse
kuupäeva ja järelevalveasutusele andmete esitamise kuupäeva vahel või
pärast andmete esitamist.

R0220/C0100

Solventsuskapitalinõue

Täieliku sisemudeli kohaselt arvutatud solventsuskapitalinõude kogusumma.

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

R0300/C0100

Üldise tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võime
summa/hinnang

Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis
hõlmab iga komponendi puhul arvesse võetud osa ja üheainsa komponen
dina esitatud osa.

R0310/C0100

Üldise edasilükkunud
maksude kahjumi
katmise võime summa/
hinnang

Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang,
mis hõlmab iga komponendi puhul arvesse võetud osa ja üheainsa kompo
nendina esitatud osa.

R0410/C0100

Ülejäänud osa tinglike
solventsuskapitalinõuete
kogusumma

Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete summa, kui grupil on
eraldatud vahendite kogum.

R0420/C0100

Eraldatud vahendite
kogumite tinglike
solventsuskapitalinõuete
kogusumma

Kõigi eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete
kogusumma, kui grupil on eraldatud vahendite kogum (v.a direktiivi
2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevusega seotud eraldatud vahendite
kogum (üleminekuline)).
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R0430/C0100

Kattuvusega kohanda
mise portfellide tinglike
solventsuskapitalinõuete
kogusumma

Kõigi kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitali
nõuete kogusumma.

R0440/C0100

Hajutamise mõju seoses
eraldatud vahendite
kogumite tinglike
solventsuskapitalinõuete
agregeerimisega vastavalt
artiklile 304

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 kohaste eraldatud vahendite kogumite
ning (kui see on asjakohane) ülejäänud osa vahelise hajutamise mõjust
tuleneva kohanduse summa.

R0460/C0100

Tuleviku määramata
hüvitiste netosumma

Tehniliste eraldiste summa ilma riskimarginaalita seoses tuleviku määra
mata hüvitistega, milles ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest tule
nevaid summasid.

R0470/C0100

Grupi konsolideeritud
minimaalne
solventsuskapitalinõue

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 230 kohase grupi konsolideeritud mini
maalse solventsuskapitalinõude summa. See kirje esitatakse üksnes grupi
aruandluse puhul.

R0500/C0100

Muude finantssektorite
kapitalinõue (kindlustus
sektorivälised
kapitalinõuded)

Muude finantssektorite kapitalinõue
►M2 R0500 võrdub eelduste kohaselt R0510, R0520 ja R0530
summaga. ◄
See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub
ettevõtja, kelle suhtes kohaldatakse kindlustussektoriväliseid kapitalinõu
deid (nt pank), mida arvutatakse asjakohaste nõuete kohaselt.

R0510/C0100

R0520/C0100

R0530/C0100

Muude finantssektorite
kapitalinõue (kindlustus
sektorivälised kapitali
nõuded) – krediidiasu
tused, investeerimisü
hingud ja finantseerimi
sasutused, alternatiivsete
investeerimisfondide
valitsejad, eurofondide
valitsejad

Krediidiasutuste, investeerimisühingute ja finantseerimisasutuste kapitali
nõude summa.

Muude finantssektorite
kapitalinõue (kindlustus
sektorivälised kapitali
nõuded) – tööandjapen
sioni kogumisasutused

Tööandjapensioni kogumisasutuste kapitalinõude summa.

Muude finantssektorite
kapitalinõue (kindlustus
sektorivälised kapitali
nõuded) – finantstegevu
sega tegelevate regulee
rimata üksuste
kapitalinõue

Finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste kapitalinõude summa.
See kajastab tinglikku solventsuskapitalinõuet, mis on arvutatud asjako
haste sektoripõhiste nõuete kohaselt.

See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub
ettevõtja, kes on krediidiasutus, investeerimisühing või finantseerimis
asutus, alternatiivse investeerimisfondi valitseja või eurofondi valitseja ja
kelle suhtes kohaldatakse kapitalinõudeid, mida arvutatakse asjakohaste
sektoripõhiste nõuete kohaselt.

See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub
ettevõtja, kes on tööandjapensioni kogumisasutus ja kelle suhtes kohalda
takse kindlustussektoriväliseid kapitalinõudeid, mida arvutatakse asjako
haste sektoripõhiste nõuete kohaselt.

See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub
ettevõtja, kes on finantstegevusega tegelev reguleerimata üksus.
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R0540/C0100

Mittekontrollivate
osalusnõuete
kapitalinõue

JUHISED

Seotud kindlustus- ja edasikindlustusandjate ning kindlustusvaldusettevõt
jate, kes ei ole tütarettevõtjad, solventsuskapitalinõuete proportsionaalse
osa summa.
See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul ja see vastab üksuste
puhul, kes ei ole tütarettevõtjad, Solventsus 2 kohaselt arvutatud
kapitalinõudele.

R0550/C0100

Ülejäänud ettevõtjate
kapitalinõue

See summa määratakse kindlaks vastavalt delegeeritud määruse (EL)
2015/35 artikli 336 lõike 1 punktile d.

S.26.01 – Solventsuskapitalinõue – tururisk
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse iga-aastast teabe esitamist gruppide, eraldatud vahen
dite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja ülejäänud osa kohta.
Vorm SR.26.01 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, iga kattuvusega
kohandamise portfelli ja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil
on kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi
fondidena. See vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattu
vusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi
S.01.03 teises tabelis.
Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artikli 335 lõike 1 punktidele a ja c, täidetakse vorm SR.26.01 tema eraldatud
vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasuta
takse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või
kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).
Kui kajastatakse summasid enne ja pärast teatavat muutust, esitatakse selle
muutuse suhtes tundlike varade või kohustiste summa. Kohustisi hinnatakse
lepingu või homogeense riskigrupi tasandil, olenevalt võimalikust täpsusastmest.
Kui leping või homogeenne riskigrupp on asjaomase muutuse suhtes tundlik,
võetakse selle kohustisi seega arvesse asjaomase muutuse suhtes tundlike kohus
tiste summas.
Grupi aruandluse puhul peavad olema täidetud järgmised konkreetsed nõuded.
a) See teave esitatakse juhul, kui kasutatakse direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230
sätestatud 1. meetodit kas ainukesena või koos direktiivi 2009/138/EÜ artiklis
233 sätestatud 2. meetodiga.
b) Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse see teave üksnes grupi
sellise osa kohta, mille puhul on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230
sätestatud 1. meetodit.
c) Teavet ei esitata juhul, kui grupp kasutab ainult direktiivi 2009/138/EÜ artik
lis 233 sätestatud 2. meetodit.

KIRJE

Z0010

Artikkel 112

JUHISED

Märkige, kas näitajate esitamine on ette nähtud artikli 112 lõikega 7,
et esitada hinnanguline solventsuskapitalinõue vastavalt standardva
lemile. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu
2 – esitatakse tavalises korras
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Z0020

Eraldatud vahendite kogum,
kattuvusega kohandamise
portfell või ülejäänud osa

JUHISED

Märkida, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi,
kattuvusega kohandamise portfelli või ülejäänud osaga. Valige üks
järgmisest loetelust:
1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell
2 – ülejäänud osa

Z0030

Vahendite kogumi / portfelli
number

Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohan
damise portfelli tunnuskood. Selle numbri määrab grupi järelevalve
alla kuuluv ettevõtja ning see peab olema ajaliselt järjepidev ja
langema kokku muudel vormidel esitatud vahendite kogumi/portfelli
numbriga.
►M2

R0010/C0010

Hinnavaheriski lihtsustused –
võlakirjad ja laenud

__________ ◄

Teha kindlaks, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on võla
kirjade ja laenude hinnavaheriski arvutamiseks kasutanud lihtsustusi.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0010/C0010 = 1, täidetakse real R0410 ainult veerud C0060 ja
C0080.

R0020/C0010

Kaptiivkindlustusandjate liht
sustused – intressirisk

Märkida, kas grupi järelevalve alla kuuluv kaptiivkindlustus- või
-edasikindlustusandja on intressiriski arvutamiseks kasutanud lihtsus
tusi. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0020/C0010 = 1, täidetakse ridadel R0100–R0120 ainult
veerud C0060 ja C0080.

R0030/C0010

Kaptiivkindlustusandjate liht
sustused – võlakirjade ja
laenude hinnavaherisk

Teha kindlaks, kas grupi järelevalve alla kuuluv kaptiivkindlustusvõi -edasikindlustusandja on võlakirjade ja laenude hinnavaheriski
arvutamiseks kasutanud lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata

R0040/C0010

Kaptiivkindlustusandjate liht
sustused – turu
kontsentratsioonirisk

Märkida, kas grupi järelevalve alla kuuluv kaptiivkindlustus- või
-edasikindlustusandja on turu kontsentratsiooniriski arvutamiseks
kasutanud lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata

Intressirisk
R0100/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
intressirisk

See on intressiriskiga seotud kapitalinõude netosumma, st pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tege
mist.
Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris intressiriskiga
seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud
grupi järelevalve alla kuuluvate kaptiivkindlustus- ja -edasikindlustu
sandjate puhul kasutatavaid lihtsustusi.
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R0100/C0080

R0110–R0120/
C0020

R0110–R0120/
C0030

R0110–R0120/
C0040

R0110–R0120/
C0050

R0110–R0120/
C0060

R0110–R0120/
C0070

R0110–R0120/
C0080

JUHISED

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
intressirisk

See on intressiriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne
tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tege
mist.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
intressirisk – intressimäära
järsk langus/tõus

See on selliste varade kogusumma, mis on tundlikud intressimäära
languse/tõusu riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – intressirisk – intressi
määra järsk langus/tõus

See on selliste kohustiste kogusumma, mis on tundlikud intressi
määra languse/tõusu riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
intressirisk – intressimäära
järsk langus/tõus

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud intressi
määra languse/tõusu riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– intressirisk – intressimäära
järsk langus/tõus

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud intressimäära languse/tõusu riski suhtes, pärast asjaomast
muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
intressirisk – intressimäära
järsk langus/tõus

See on intressimäära languse/tõusu riskiga seotud kapitalinõude neto
summa pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– intressirisk – intressimäära
järsk langus/tõus

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud intressimäära languse/tõusu riski suhtes, pärast asjaomast
muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
intressirisk – intressimäära
järsk langus/tõus

See on intressimäära languse/tõusu riskiga seotud kapitalinõude
brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist.

Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris intressiriskiga
seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud
grupi järelevalve alla kuuluvate kaptiivkindlustus- ja -edasikindlustu
sandjate puhul kasutatavaid lihtsustusi.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris intressimäära
languse/tõusu riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvuta
misel on kasutatud lihtsustusi.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris intressimäära
languse/tõusu riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvu
tamisel on kasutatud lihtsustusi.
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Aktsiarisk

R0200/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
aktsiarisk

See on aktsiariskiga seotud kapitalinõude netosumma, st pärast tehni
liste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0200/C0080

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
aktsiarisk

See on aktsiariskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehni
liste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0210/C0020

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
aktsiarisk – 1. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on selliste varade algne absoluutsumma, mis on tundlikud 1. liiki
omakapitaliinstrumentidega seotud aktsiariskist tingitud nõuete
suhtes.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – aktsiarisk – 1. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on 1. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariski suhtes tundlike
kohustiste algne absoluutsumma.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
aktsiarisk – 1. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on 1. liiki omakapitaliinstrumentide kategooriaga seotud aktsia
riskist tingitud nõuete suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast
asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– aktsiarisk – 1. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud 1. liiki
omakapitaliinstrumentidega seotud aktsiariskist tingitud nõuete
suhtes, pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0210/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
aktsiarisk – 1. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on (1. liiki omakapitaliinstrumentide) aktsiariskiga seotud kapi
talinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0210/C0070

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– aktsiarisk – 1. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud 1. liiki
omakapitaliinstrumentidega seotud aktsiariskist tingitud nõuete
suhtes, pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
aktsiarisk – 1. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on 1. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariskiga seotud kapita
linõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0210/C0030

R0210/C0040

R0210/C0050

R0210/C0080

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0220–R0240/
C0020

JUHISED

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
aktsiarisk – 1. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on 1. liiki omakapitaliinstrumentide iga tüübi puhul aktsiariski
suhtes tundlike varade algne absoluutsumma.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
aktsiarisk – 1. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on 1. liiki omakapitaliinstrumentide iga tüübi puhul aktsiariskist
tingitud nõuete suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asja
omast muutust.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
aktsiarisk – 2. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariski suhtes tundlike
varade algne absoluutsumma

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – aktsiarisk – 2. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariski suhtes tundlike
kohustiste algne absoluutsumma

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
aktsiarisk – 2. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariskist tingitud nõuete
suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– aktsiarisk – 2. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud 2. liiki
omakapitaliinstrumentidega seotud aktsiariski suhtes, pärast asja
omast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist.

R0250/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
aktsiarisk – 2. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on (2. liiki omakapitaliinstrumentide) aktsiariskiga seotud kapi
talinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0250/C0070

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– aktsiarisk – 2. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud 2. liiki
omakapitaliinstrumentidega seotud aktsiariski suhtes, pärast asja
omast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
aktsiarisk – 2. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide aktsiariskiga seotud kapita
linõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0220–R0240/
C0040

R0250/C0020

R0250/C0030

R0250/C0040

R0250/C0050

R0250/C0080

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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C0020

JUHISED

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
aktsiarisk – 2. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide iga tüübi puhul aktsiariski
suhtes tundlike varade väärtus.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
aktsiarisk – 2. liiki
omakapitaliinstrumendid

See on 2. liiki omakapitaliinstrumentide iga tüübi puhul aktsiariski
suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne as
jaomast muutust – varad –
aktsiarisk – kvalifitseeruvad
taristu-omakapitaliinstrumendid

See on kvalifitseeruvate taristu-omakapitaliinstrumentide aktsiariski
suhtes tundlike varade algne absoluutsumma.

Algne absoluutsumma enne as
jaomast muutust – kohustised –
aktsiarisk – kvalifitseeruvad
taristu-omakapitaliinstrumendid

See on kvalifitseeruvate taristu-omakapitaliinstrumentide aktsiariski
suhtes tundlike kohustiste algne absoluutsumma.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
aktsiarisk – kvalifitseeruvad
taristu-omakapitaliinstrumendid

See on kvalifitseeruvate taristu-omakapitaliinstrumentide aktsiariski
suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arves
tava kohanduse tegemist) –
aktsiarisk – kvalifitseeruvad
taristu-omakapitaliinstrumendid

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud kvalifit
seeruvate taristu-omakapitaliinstrumentidega seotud aktsiariski
suhtes, pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0290/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsuska
pitalinõude netosumma –
aktsiarisk – kvalifitseeruvad
taristu-omakapitaliinstrumendid

See on kvalifitseeruvate taristu-omakapitaliinstrumentide aktsiariskiga
seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0290/C0070

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arves
tava kohanduse tegemist) –
aktsiarisk – kvalifitseeruvad
taristu-omakapitaliinstrumendid

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud kvalifit
seeruvate taristu-omakapitaliinstrumentidega seotud aktsiariski
suhtes, pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsuska
pitalinõude brutosumma –
aktsiarisk – kvalifitseeruvad
taristu-omakapitaliinstrumendid

See on kvalifitseeruvate taristu-omakapitaliinstrumentide aktsiariskiga
seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0260–R0280/
C0040

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

▼M1
R0290/C0020

R0290/C0030

R0290/C0040

R0290/C0050

R0290/C0080

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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Kinnisvararisk

R0300/C0020

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
kinnisvararisk

See on kinnisvarariski suhtes tundlike varade absoluutsumma.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – kinnisvararisk

See on kinnisvarariski suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
kinnisvararisk

See on kinnisvarariskist tingitud nõuete suhtes tundlike varade abso
luutsumma pärast kinnisvarahindade järsku muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– kinnisvararisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on aluseks kinnisva
rariskist tingitud nõuetele, pärast kinnisvarahindade järsku muutust ja
pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohan
duse tegemist.

R0300/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
kinnisvararisk

See on kinnisvarariskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse
tegemist.

R0300/C0070

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– kinnisvararisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on aluseks kinnisva
rariskist tingitud nõuetele, pärast kinnisvarahindade järsku muutust,
kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
kinnisvararisk

See on kinnisvarariskiga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne
tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse
tegemist.

R0400/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
hinnavaherisk

See on hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude netosumma pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse
tegemist.

R0400/C0080

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
hinnavaherisk

See on hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude brutosumma enne
tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse
tegemist.

R0300/C0030

R0300/C0040

R0300/C0050

R0300/C0080

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Hinnavaherisk
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R0410/C0020

R0410/C0030

R0410/C0040

R0410/C0050

R0410/C0060

R0410/C0070

R0410/C0080

JUHISED

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
hinnavaherisk – võlakirjad ja
laenud

See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike varade
absoluutsumma.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – hinnavaherisk – võla
kirjad ja laenud

See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike kohus
tiste absoluutsumma.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
hinnavaherisk – võlakirjad ja
laenud

See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike varade
absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk – võlakirjad
ja laenud

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on aluseks võlakirjade
ja laenude hinnavaheriskist tingitud nõuetele, pärast asjaomast
muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arves
tava kohanduse tegemist.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
hinnavaherisk – võlakirjad ja
laenud

See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude
netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arves
tava kohanduse tegemist.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk – võlakirjad
ja laenud

See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike kohus
tiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste
eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
hinnavaherisk – võlakirjad ja
laenud

See on võlakirjade ja laenude hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude
brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
hinnavaherisk – võlakirjad ja
laenud (kvalifitseeruvad
taristuinvesteeringud)

See on kvalifitseeruvate taristuinvesteeringutena käsitavate võlakir
jade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike varade algne absoluut
summa.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris võlakirjade ja
laenude hinnavaheriskiga seotud solventsuskapitalinõude netosumma,
mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris võlakirjade ja
laenude hinnavaheriskiga seotud solventsuskapitalinõude bruto
summa, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

▼M1
R0411/C0020

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0411/C0030

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – hinnavaherisk – võla
kirjad ja laenud (kvalifitsee
ruvad taristuinvesteeringud)

JUHISED

See on kvalifitseeruvate taristuinvesteeringutena käsitavate võlakir
jade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste algne abso
luutsumma. See summa märgitakse üksnes juhul, kui kasutatud arvu
tusmeetodi kohaselt saab summa jaotada ridade R0411 ja R0412
vahel. Kui jaotada ei ole võimalik, täidetakse üksnes rida R0410.
Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

R0411/C0040

R0411/C0050

R0411/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
hinnavaherisk – võlakirjad ja
laenud (kvalifitseeruvad
taristuinvesteeringud)

See on kvalifitseeruvate taristuinvesteeringutena käsitavate võlakir
jade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike varade absoluutsumma
pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk – võlakirjad
ja laenud (kvalifitseeruvad
taristuinvesteeringud)

See on kvalifitseeruvate taristuinvesteeringutena käsitavate võlakir
jade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluut
summa pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist. See summa märgi
takse üksnes juhul, kui kasutatud arvutusmeetodi kohaselt saab
summa jaotada ridade R0411 ja R0412 vahel. Kui jaotada ei ole
võimalik, täidetakse üksnes rida R0410.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
hinnavaherisk – võlakirjad ja
laenud (kvalifitseeruvad
taristuinvesteeringud)

See on kvalifitseeruvate taristuinvesteeringutena käsitavate võlakir
jade ja laenude hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude netosumma
pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohan
duse tegemist. See summa märgitakse üksnes juhul, kui kasutatud
arvutusmeetodi kohaselt saab summa jaotada ridade R0411 ja R0412
vahel. Kui jaotada ei ole võimalik, täidetakse üksnes rida R0410.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui andmeväli R0010/C0010 = 1, seda kirjet ei esitata.

R0411/C0070

R0411/C0080

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk – võlakirjad
ja laenud (kvalifitseeruvad
taristuinvesteeringud)

See on kvalifitseeruvate taristuinvesteeringutena käsitavate võlakir
jade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste absoluut
summa pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist. See summa
märgitakse üksnes juhul, kui kasutatud arvutusmeetodi kohaselt saab
summa jaotada ridade R0411 ja R0412 vahel. Kui jaotada ei ole
võimalik, täidetakse üksnes rida R0410.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
hinnavaherisk – võlakirjad ja
laenud (kvalifitseeruvad
taristuinvesteeringud)

See on kvalifitseeruvate taristuinvesteeringutena käsitavate võlakir
jade ja laenude hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude brutosumma,
st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohan
duse tegemist. See summa märgitakse üksnes juhul, kui kasutatud
arvutusmeetodi kohaselt saab summa jaotada ridade R0411 ja R0412
vahel. Kui jaotada ei ole võimalik, täidetakse üksnes rida R0410.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui andmeväli R0010/C0010 = 1, seda kirjet ei esitata.
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R0412/C0020

R0412/C0030

R0412/C0040

R0412/C0050

R0412/C0060

JUHISED

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
hinnavaherisk – võlakirjad ja
laenud (muu kui kvalifitsee
ruvad taristuinvesteeringud)

See on muu kui kvalifitseeruvate taristuinvesteeringutena käsitavate
võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike varade algne
absoluutsumma.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – hinnavaherisk – võla
kirjad ja laenud (muu kui
kvalifitseeruvad
taristuinvesteeringud)

See on muu kui kvalifitseeruvate taristuinvesteeringutena käsitavate
võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste algne
absoluutsumma. See summa märgitakse üksnes juhul, kui kasutatud
arvutusmeetodi kohaselt saab summa jaotada ridade R0411 ja R0412
vahel. Kui jaotada ei ole võimalik, täidetakse üksnes rida R0410.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
hinnavaherisk – võlakirjad ja
laenud (muu kui kvalifitsee
ruvad taristuinvesteeringud)

See on muu kui kvalifitseeruvate taristuinvesteeringutena käsitavate
võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike varade abso
luutsumma pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk – võlakirjad
ja laenud (muu kui kvalifit
seeruvad taristuinvesteeringud)

See on muu kui kvalifitseeruvate taristuinvesteeringutena käsitavate
võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste abso
luutsumma pärast asjaomast muutust ja pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist. See summa
märgitakse üksnes juhul, kui kasutatud arvutusmeetodi kohaselt saab
summa jaotada ridade R0411 ja R0412 vahel. Kui jaotada ei ole
võimalik, täidetakse üksnes rida R0410.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
hinnavaherisk – võlakirjad ja
laenud (muu kui kvalifitsee
ruvad taristuinvesteeringud)

See on muu kui kvalifitseeruvate taristuinvesteeringutena käsitavate
võlakirjade ja laenude hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude neto
summa pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist. See summa märgitakse üksnes juhul, kui kasu
tatud arvutusmeetodi kohaselt saab summa jaotada ridade R0411 ja
R0412 vahel. Kui jaotada ei ole võimalik, täidetakse üksnes rida
R0410.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui andmeväli R0010/C0010 = 1, seda kirjet ei esitata.

R0412/C0070

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk – võlakirjad
ja laenud (muu kui kvalifit
seeruvad taristuinvesteeringud)

See on muu kui kvalifitseeruvate taristuinvesteeringutena käsitavate
võlakirjade ja laenude hinnavaheriski suhtes tundlike kohustiste abso
luutsumma pärast asjaomast muutust, kuid enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist. See summa
märgitakse üksnes juhul, kui kasutatud arvutusmeetodi kohaselt saab
summa jaotada ridade R0411 ja R0412 vahel. Kui jaotada ei ole
võimalik, täidetakse üksnes rida R0410.
Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0412/C0080

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
hinnavaherisk – võlakirjad ja
laenud (muu kui kvalifitsee
ruvad taristuinvesteeringud)

JUHISED

See on muu kui kvalifitseeruvate taristuinvesteeringutena käsitavate
võlakirjade ja laenude hinnavaheriskiga seotud kapitalinõude bruto
summa, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist. See summa märgitakse üksnes juhul, kui kasu
tatud arvutusmeetodi kohaselt saab summa jaotada ridade R0411 ja
R0412 vahel. Kui jaotada ei ole võimalik, täidetakse üksnes rida
R0410.
Kui andmeväli R0010/C0010 = 1, seda kirjet ei esitata.

▼B

R0420/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
hinnavaherisk –
krediidituletisinstrumendid

See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriskiga seotud kapitali
nõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist.

R0420/C0080

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
hinnavaherisk –
krediidituletisinstrumendid

See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriskiga seotud kapitali
nõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0430–R0440/
C0020

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
hinnavaherisk – krediidituleti
sinstrumendid – krediidituleti
sinstrumentide väärtuse järsk
langus/tõus

See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusu
suhtes tundlike varade absoluutsumma.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – hinnavaherisk –
krediidituletisinstrumendid –
krediidituletisinstrumentide
väärtuse järsk langus/tõus

See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusu
suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
hinnavaherisk – krediidituleti
sinstrumendid – krediidituleti
sinstrumentide väärtuse järsk
langus/tõus

See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusu
suhtes tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk – krediiditu
letisinstrumendid – krediiditu
letisinstrumentide väärtuse
järsk langus/tõus

See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusu
suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust
ja pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohan
duse tegemist.

R0430–R0440/
C0030

R0430–R0440/
C0040

R0430–R0440/
C0050

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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JUHISED

R0430–R0440/
C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
hinnavaherisk – krediidituleti
sinstrumendid –krediidituleti
sinstrumentide väärtuse järsk
langus/tõus

See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/
tõusuga seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0430–R0440/
C0070

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk – krediiditu
letisinstrumendid – krediiditu
letisinstrumentide väärtuse
järsk langus/tõus

See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/tõusu
suhtes tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust,
kuid enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist.

R0430–R0440/
C0080

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
hinnavaherisk – krediidituleti
sinstrumendid –krediidituleti
sinstrumentide väärtuse järsk
langus/tõus

See on krediidituletisinstrumentide hinnavaheriski järsu languse/
tõusuga seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0450/C0020

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
hinnavaherisk –
väärtpaberistamispositsioonid

See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike
varade absoluutsumma.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – hinnavaherisk –
väärtpaberistamispositsioonid

See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike
kohustiste absoluutsumma.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
hinnavaherisk –
väärtpaberistamispositsioonid

See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike
varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk –
väärtpaberistamispositsioonid

See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike
kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust ja pärast tehni
liste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
hinnavaherisk –
väärtpaberistamispositsioonid

See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud kapi
talinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0450/C0030

R0450/C0040

R0450/C0050

R0450/C0060

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0450/C0070

JUHISED

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk –
väärtpaberistamispositsioonid

See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes tundlike
kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust, kuid enne tehni
liste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0450/C0080

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
hinnavaherisk –
väärtpaberistamispositsioonid

See on väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud kapi
talinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0460/C0020

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
hinnavaherisk – väärtpaberis
tamispositsioonid – 1. liik

See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike varade absoluutsumma.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – hinnavaherisk – väärt
paberistamispositsioonid – 1.
liik

See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike kohustiste absoluutsumma.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
hinnavaherisk – väärtpaberis
tamispositsioonid – 1. liik

See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk – väärtpabe
ristamispositsioonid – 1. liik

See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust ja
pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohan
duse tegemist.

R0460/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
hinnavaherisk – väärtpaberis
tamispositsioonid – 1. liik

See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga
seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0460/C0070

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk – väärtpabe
ristamispositsioonid – 1. liik

See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust, kuid
enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse
tegemist.

R0460/C0030

R0460/C0040

R0460/C0050

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0460/C0080

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
hinnavaherisk – väärtpaberis
tamispositsioonid – 1. liik

See on 1. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga
seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0470/C0020

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
hinnavaherisk – väärtpaberis
tamispositsioonid – 2. liik

See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike varade absoluutsumma.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – hinnavaherisk – väärt
paberistamispositsioonid – 2.
liik

See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike kohustiste absoluutsumma.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
hinnavaherisk – väärtpaberis
tamispositsioonid – 2. liik

See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk – väärtpabe
ristamispositsioonid – 2. liik

See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust ja
pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohan
duse tegemist.

R0470/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
hinnavaherisk – väärtpaberis
tamispositsioonid – 2. liik

See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga
seotud kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0470/C0070

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk – väärtpabe
ristamispositsioonid – 2. liik

See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust, kuid
enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse
tegemist.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
hinnavaherisk – väärtpaberis
tamispositsioonid – 2. liik

See on 2. liiki väärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga
seotud kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0470/C0030

R0470/C0040

R0470/C0050

R0470/C0080

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
hinnavaherisk – väärtpaberis
tamispositsioonid –
edasiväärtpaberistamine

See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike varade absoluutsumma.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – hinnavaherisk – väärt
paberistamispositsioonid –
edasiväärtpaberistamine

See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike kohustiste absoluutsumma.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
hinnavaherisk – väärtpaberis
tamispositsioonid –
edasiväärtpaberistamine

See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk – väärtpabe
ristamispositsioonid –
edasiväärtpaberistamine

See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust ja
pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohan
duse tegemist.

R0480/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
hinnavaherisk – väärtpaberis
tamispositsioonid –
edasiväärtpaberistamine

See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud
kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0480/C0070

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– hinnavaherisk – väärtpabe
ristamispositsioonid –
edasiväärtpaberistamine

See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriski suhtes
tundlike kohustiste absoluutsumma pärast asjaomast muutust, kuid
enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse
tegemist.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
hinnavaherisk – väärtpaberis
tamispositsioonid –
edasiväärtpaberistamine

See on edasiväärtpaberistamispositsioonide hinnavaheriskiga seotud
kapitalinõude brutosumma, st enne tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist.

R0480/C0020

R0480/C0030

R0480/C0040

R0480/C0050

R0480/C0080

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kontsentratsioonirisk

R0500/C0020

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
turu kontsentratsioonirisk

See on turu
absoluutsumma.

kontsentratsiooniriski

suhtes

tundlike

varade
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Kui grupi järelevalve alla kuuluvate kaptiivkindlustus- ja -edasikind
lustusandjate puhul R0040/C0010 = 1, kajastatakse selles lahtris turu
kontsentratsiooniriski suhtes tundlike varade absoluutsummat pärast
kaptiivkindlustus- ja -edasikindlustusandjate jaoks ette nähtud lihtsus
tuste arvestamist.
Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
R0500/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
turu kontsentratsioonirisk

See on turu kontsentratsiooniriskiga seotud kapitalinõude netosumma
pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohan
duse tegemist, agregeerituna iga ühe isiku suhtes oleva riskiposit
siooni puhul.
Kui grupi järelevalve alla kuuluvate kaptiivkindlustus- ja -edasikind
lustusandjate puhul lahter R0040/C0010 = 1, kajastatakse selles
lahtris turu kontsentratsiooniriskiga seotud kapitalinõude neto
summat, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

R0500/C0080

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
turu kontsentratsioonirisk

See on turu kontsentratsiooniriskiga seotud kapitalinõude bruto
summa, mis on agregeeritud iga ühe isiku suhtes oleva riskiposit
siooni puhul, st enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitali netosumma (pärast
tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist) –
valuutarisk

See on eri valuutade puhul järgmiste näitajate summa:

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
valuutarisk

See on eri valuutade puhul järgmiste näitajate summa:

Valuutarisk

R0600/C0060

R0600/C0080

— kapitalinõue (sealhulgas pärast tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on seotud
välisvaluuta väärtuse suurenemisega kohaliku valuuta suhtes;
— kapitalinõue (sealhulgas pärast tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on seotud
välisvaluuta väärtuse vähenemisega kohaliku valuuta suhtes.

— kapitalinõue (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist), mis on seotud välisvaluuta väär
tuse suurenemisega kohaliku valuuta suhtes;
— kapitalinõue (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist), mis on seotud välisvaluuta väär
tuse vähenemisega kohaliku valuuta suhtes.

R0610–R0620/
C0020

R0610–R0620/
C0030

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
valuutarisk – välisvaluuta
väärtuse suurenemine/
vähenemine

See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riski suhtes tund
like varade kogusumma enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – valuutarisk – välisva
luuta väärtuse suurenemine/
vähenemine

See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riski suhtes tund
like kohustiste kogusumma enne asjaomast muutust.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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JUHISED

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
valuutarisk – välisvaluuta
väärtuse suurenemine/
vähenemine

See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riski suhtes tund
like varade absoluutsumma pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– valuutarisk – välisvaluuta
väärtuse suurenemine/
vähenemine

See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riski suhtes tund
like kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asjaomast
muutust.

R0610–R0620/
C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– valuutarisk – välisvaluuta
väärtuse suurenemine/
vähenemine

See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riskiga seotud kapi
talinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist. Real R0610 esitatakse ainult
vääringud, mille väärtuse järsk suurenemine on suurim, ja real R0620
ainult vääringud, mille väärtuse järsk vähenemine on suurim.

R0610–R0620/
C0070

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust (enne tehniliste
eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse
tegemist) – valuutarisk –
välisvaluuta väärtuse suurene
mine/vähenemine

See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riski suhtes tund
like kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asjaomast
muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma
(ilma tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduseta) –
valuutarisk – välisvaluuta
väärtuse suurenemine/
vähenemine

See on valuuta väärtuse suurenemise/vähenemise riskiga seotud kapi
talinõude brutosumma, st ilma tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduseta. Real R0610 esitatakse ainult
vääringud, mille väärtuse järsk suurenemine on suurim, ja real
R0620 ainult vääringud, mille väärtuse järsk vähenemine on suurim.

R0610–R0620/
C0050

R0610–R0620/
C0080

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Hajutamine tururiski mooduli piires

R0700/C0060

Hajutamine tururiski mooduli
piires – neto

See on tururiski mooduli piires ilmnev hajutamine, mis tuleneb üksi
kute riski alammoodulite kapitalinõude netosumma agregeerimisest
(pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime arvestamist).
Kui hajutamine vähendab kapitalinõuet, kajastatakse see negatiivse
väärtusena.

R0700/C0080

Hajutamine tururiski mooduli
piires – bruto

See on tururiski mooduli piires ilmnev hajutamine, mis tuleneb üksi
kute riski alammoodulite kapitalinõude brutosumma agregeerimisest
(enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime arvestamist).
Kui hajutamine vähendab kapitalinõuet, kajastatakse see negatiivse
väärtusena.
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Solventsuskapitalinõude kogusumma tururiski puhul

R0800/C0060

Solventsuskapitalinõude neto
summa tururiski puhul

See on kõikide tururiskidega seotud kapitalinõude netosumma pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime arvestamist, arvutatuna
standardvalemi järgi.

R0800/C0080

Solventsuskapitalinõude
brutosumma tururiski puhul

See on kõikide tururiskidega seotud kapitalinõude brutosumma,
millest on välja arvatud tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime,
arvutatuna standardvalemi järgi.

S.26.02 – Solventsuskapitalinõue – vastaspoole makseviivituse risk
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe iga-aastast esitamist gruppide, eraldatud vahen
dite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja ülejäänud osa kohta.
Vorm SR.26.02 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohan
damise portfelli ja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on
kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondi
dena. Käesolev vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattu
vusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi
S.01.03 teises tabelis.
Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c, täidetakse vorm SR.26.02 tema eraldatud
vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasuta
takse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või
kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).
Grupi aruandluse puhul peavad olema täidetud järgmised konkreetsed nõuded.
a) Teave esitatakse juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit, mis on sätestatud
Solventsus II direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230, või kombineeritakse seda
sama direktiivi artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.
b) Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse teave üksnes grupi sellise
osa kohta, mille puhul on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätes
tatud 1. meetodit.
c) Teavet ei esitata juhul, kui grupp kasutab ainult direktiivi 2009/138/EÜ artik
lis 233 sätestatud 2. meetodit.

KIRJE

Z0010

Artikkel 112

JUHISED

Märkige, kas näitajate esitamine on ette nähtud artikli 112 lõikega 7, et
esitada hinnanguline solventsuskapitalinõue vastavalt standardvalemile.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu
2 – esitatakse tavalises korras

Z0020

Eraldatud vahendite
kogum / kattuvusega
kohandamise portfellid /
ülejäänud osa

Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi,
kattuvusega kohandamise portfelli või ülejäänud osaga. Valige üks järg
misest loetelust:
1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell
2 – ülejäänud osa
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Eraldatud vahendite
kogumi / portfelli
number

JUHISED

Kui Z0020 = 1, siis märkige eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega
kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab grupi järelevalve alla
kuuluv ettevõtja ning see peab olema järjepidev ja langema kokku muudel
vormidel esitatud eraldatud vahendite kogumi / portfelli numbriga.
►M2

R0010/C0010

Lihtsustused

__________ ◄

Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud vastas
poole makseviivituse riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest
loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata

R0100/C0080

1. liiki riskipositsioonid
– solventsuskapitali
nõude brutosumma

See on Solventsus II kohastest 1. liiki riskipositsioonidest tuleneva vastas
poole makseviivituse riskiga seotud kapitalinõude brutoväärtus (enne
tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

R0110–R0200/
C0020

Isiku nimi, kelle suhtes
on ühe isiku
riskipositsioon

Loetlege 10 isikut, kelle suhtes on suurimad ühe isiku riskipositsioonid.

R0110–R0200/
C0030

Isiku tunnuskood, kelle
suhtes on ühe isiku
riskipositsioon

Kasutage juriidilise isiku ülemaailmset tunnust (LEI), kui see on teada.

R0110–R0200/
C0040

Selle isiku tunnuskoodi
liik, kelle suhtes on ühe
isiku riskipositsioon

Lahtris „Isiku tunnuskood, kelle suhtes on ühe isiku riskipositsioon” kasu
tatud tunnuskoodi liik. Valige üks järgmisest loetelust:

Kui see ei ole teada, siis lahtrit ei täideta.

1 – LEI
9 – puudub

R0110–R0200/
C0050

1. liiki riskipositsioonid
– X riskipositsioon ühe
isiku suhtes – maksevii
vitusest tingitud kahju

Makseviivitusest tingitud kahju suurus seoses igaühega nendest 10 isikust,
kelle suhtes on suurimad ühe isiku riskipositsioonid

R0110–R0200/
C0060

1. liiki riskipositsioonid
– X riskipositsioon ühe
isiku suhtes – maksevii
vituse tõenäosus

Makseviivituse tõenäosus igaühe puhul nendest 10 isikust, kelle suhtes on
suurimad ühe isiku riskipositsioonid

R0300/C0080

2. liiki riskipositsioonid
– solventsuskapitali
nõude brutosumma

See on Solventsus II kohastest 2. liiki riskipositsioonidest tuleneva vastas
poole makseviivituse riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne
tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).
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R0310/C0050

2. liiki riskipositsioonid
– vahendajate vastu
olevad nõuded, mille
tähtaega on ületatud üle
3 kuu – makseviivitusest
tingitud kahju

See on makseviivitusest tingitud kahju suurus 2. liiki riskipositsioonide
vastaspoole riski puhul, mis tuleneb vahendaja vastu olevatest nõuetest,
mille tähtaega on ületanud üle kolme kuu.

R0320/C0050

2. liiki riskipositsioonid
– muud 2. liiki riskipo
sitsioonid kui vahenda
jate vastu olevad nõuded,
mille tähtaega on
ületatud üle 3 kuu –
makseviivitusest tingitud
kahju

See on makseviivitusest tingitud kahju suurus 2. liiki riskipositsioonide
vastaspoole riski puhul, mis tuleneb muust kui vahendaja vastu olevatest
nõuetest, mille tähtaega on ületanud üle kolme kuu.

R0330/C0080

Riskide hajutamine
vastaspoole makseviivi
tuse riski mooduli puhul
– solventsuskapitali
nõude brutosumma

See on riskide hajutamise mõju, mis tuleneb 1. ja 2. liiki riskipositsioo
nidest tuleneva vastaspoole makseviivituse riskiga seotud kapitalinõude
brutosummade liitmisest.

R0400/C0070

Vastaspoole makseviivi
tuse riskiga seotud
solventsuskapitalinõude
netokogusumma

See on vastaspoole makseviivituse riskiga seotud kapitalinõude netokogu
summa (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist).

R0400/C0080

Vastaspoole makseviivi
tuse riskiga seotud
solventsuskapitalinõude
brutokogusumma

See on vastaspoole makseviivituse riskiga seotud kapitalinõude brutoko
gusumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist).

Hüpoteeklaenude kohta esitatav lisateave

R0500/C0090

2. liiki riskipositsioonide
hulka liigitatud hüpotee
klaenudest tulenev kahju

2. liiki riskipositsioonide hulka liigitatud hüpoteeklaenudest tuleneva kahju
summa, mis esitatakse vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artikli 191 lõikele 13.

R0510/C0090

Kogu hüpoteeklaenudest
tulenev kahju

Kogu hüpoteeklaenudest tuleneva kahju summa, mis esitatakse vastavalt
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 191 lõikele 13.

S.26.03 – Solventsuskapitalinõue – elukindlustuse kindlustusrisk
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe iga-aastast esitamist gruppide, eraldatud vahen
dite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja ülejäänud osa kohta.
Vorm SR.26.03 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohan
damise portfelli ja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on
kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondi
dena. Käesolev vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattu
vusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi
S.01.03 teises tabelis.
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Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c, täidetakse vorm SR.26.03 tema eraldatud
vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasuta
takse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või
kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).
Kõik näitajad esitatakse edasikindlustust ja muid riskimaandamismeetmeid
arvesse võtmata.
Kui kajastatakse summasid enne ja pärast teatavat muutust, esitatakse selle
muutuse suhtes tundlike varade või kohustiste summa. Kohustisi hinnatakse
lepingu või homogeense riskigrupi tasandil, olenevalt võimalikust täpsusastmest.
Kui leping või homogeenne riskigrupp on muutuse suhtes tundlik, võetakse selle
kohustisi seega arvesse asjaomase muutuse suhtes tundlike kohustiste summas.
Grupi aruandluse puhul peavad olema täidetud järgmised konkreetsed nõuded.
a) Teave esitatakse juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit, mis on sätestatud
direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230, või kombineeritakse seda sama direktiivi
artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.
b) Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse teave üksnes grupi sellise
osa kohta, mille puhul on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätes
tatud 1. meetodit.
c) Teavet ei esitata juhul, kui grupp kasutab ainult direktiivi 2009/138/EÜ artik
lis 233 sätestatud 2. meetodit.

KIRJE

Z0010

Artikkel 112

JUHISED

Märkige, kas näitajate esitamine on nähtud ette artikli 112 lõikega 7,
et esitada hinnanguline solventsuskapitalinõue vastavalt standardva
lemile. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu
2 – esitatakse tavalises korras

Z0020

Eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise
portfell / ülejäänud osa

Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi,
kattuvusega kohandamise portfelli või ülejäänud osaga. Valige üks
järgmisest loetelust:
1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell
2 – ülejäänud osa

Z0030

Eraldatud vahendite kogumi /
portfelli number

Kui Z0020 = 1, siis märkige eraldatud vahendite kogumi või kattu
vusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab grupi järele
valve alla kuuluv ettevõtja ning see peab olema järjepidev ja langema
kokku muudel vormidel esitatud eraldatud vahendite kogumi / port
felli numbriga.
►M2

R0010/C0010

Lihtsustuste kasutamine:
suremusrisk

__________ ◄

Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud
suremusriski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0010/C0010 = 1, täidetakse real R0100 ainult veerud C0060 ja
C0080.
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R0020/C0010

Lihtsustuste kasutamine:
üleelamisrisk

JUHISED

Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud
üleelamisriski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loete
lust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0020/C0010 = 1, täidetakse real R0200 ainult veerud C0060 ja
C0080.

R0030/C0010

Lihtsustuste kasutamine:
töövõimetuse-haigestumuse
risk

Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud
töövõimetuse-haigestumuse riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige
üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0030/C0010 = 1, täidetakse vormis R0300 ainult lahtrid C0060
ja C0080.

R0040/C0010

Lihtsustuste kasutamine: kind Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud
lustuslepingute katkemise risk kindlustuslepingute katkemise riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige
üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0040/C0010 = 1, täidetakse vormides R0400–R0420 ainult
lahtrid C0060 ja C0080.
Vormis R0430 täidetakse aga alati kõik lahtrid.

R0050/C0010

Lihtsustuste kasutamine:
elukindlustuskulude risk

Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud
elukindlustuskulude riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmi
sest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0050/C0010 = 1, täidetakse vormis R0500 ainult lahtrid C0060
ja C0080.

R0060/C0010

Lihtsustuste kasutamine:
elukindlustuse katastroofirisk

Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud
elukindlustuse katastroofiriski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks
järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0060/C0010 = 1, täidetakse vormis R0700 ainult lahtrid C0060
ja C0080.

Elukindlustuse kindlustusrisk

R0100/C0020

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
suremusrisk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud suremusriski
suhtes, enne asjaomast muutust.
Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0100/C0030

R0100/C0040

JUHISED

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – suremusrisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud suremus
riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
suremusrisk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud suremusriski
suhtes, pärast asjaomast muutust (st suremusmäärade püsivat suure
nemist).

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

R0100/C0050

R0100/C0060

R0100/C0070

R0100/C0080

R0200/C0020

R0200/C0030

R0200/C0040

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– suremusrisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud suremusriski suhtes, pärast asjaomast muutust (st suremusmää
rade püsivat suurenemist).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
suremusrisk

See on suremusriskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehni
liste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist)
pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– suremusrisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud suremusriski suhtes, pärast asjaomast muutust (st suremusmää
rade püsivat suurenemist).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
suremusrisk

See on suremusriskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehni
liste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
üleelamisrisk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud üleelamis
riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – üleelamisrisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud üleela
misriski suhtes, enne asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
üleelamisrisk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud üleelamis
riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st suremusmäärade püsivat
vähenemist).

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris suremusriskiga
seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud
lihtsustusi.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris suremusriskiga
seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud
lihtsustusi.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0200/C0050

R0200/C0060

R0200/C0070

R0200/C0080

R0300/C0020

JUHISED

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– üleelamisrisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud üleelamisriski suhtes, pärast asjaomast muutust (st suremus
määrade püsivat vähenemist).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
üleelamisrisk

See on üleelamisriskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tege
mist) pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– üleelamisrisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud üleelamisriski suhtes, pärast asjaomast muutust (st suremus
määrade püsivat vähenemist).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
üleelamisrisk

See on suremusriskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehni
liste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
töövõimetuse-haigestumuse
risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud töövõime
tuse-haigestumuse riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris üleelamisriskiga
seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud
lihtsustusi.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris üleelamisriskiga
seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud
lihtsustusi.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

R0300/C0030

Algne absoluutsumma enne
See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud töövõi
asjaomast muutust – kohus
metuse-haigestumuse riski suhtes, enne asjaomast muutust.
tised – töövõimetuse-haigestu
Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
muse risk
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

R0300/C0040

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
töövõimetuse-haigestumuse
risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud töövõime
tuse-haigestumuse riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st standard
valemis esitatud tingimusel: töövõimetuse-haigestumise määra suure
nemine, mida kasutatakse tehniliste eraldiste arvutamiseks, et kajas
tada töövõimetuse-haigestumuse kogemust järgmise 12 kuu ja neile
järgnevate kuude jooksul, ning töövõimetuse-haigestumuse määra
vähenemine, mida kasutatakse tehniliste eraldiste arvutamiseks järg
mise 12 kuu ja neile järgneva aasta jooksul).
Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

R0300/C0050

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– töövõimetuse-haigestumuse
risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud töövõimetuse-haigestumuse riski suhtes, pärast asjaomast
muutust (st standardvalemis esitatud tingimusel; vt lahtri R0300/
C0040 juhis).
Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0300/C0060

R0300/C0070

R0300/C0080

R0400/C0060

R0400/C0080

R0410/C0020

R0410/C0030

R0410/C0040

JUHISED

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
töövõimetuse-haigestumuse
risk

See on töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud kapitalinõude neto
summa (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– töövõimetuse-haigestumuse
risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud töövõimetuse-haigestumuse riski suhtes, pärast asjaomast
muutust (st standardvalemis esitatud tingimusel; vt lahtri R0300/
C0040 juhis).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
töövõimetuse-haigestumuse
risk

See on töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud kapitalinõude
brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arves
tava kohanduse tegemist).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
kindlustuslepingute katkemise
risk

See on kindlustuslepingute katkemise riskiga seotud kapitalinõude
netokogusumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
kindlustuslepingute katkemise
risk

See on kindlustuslepingute katkemise riskiga seotud kapitalinõude
brutokogusumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist).

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
kindlustuslepingute katkemise
risk – kindlustuslepingute
katkemise määrade suurene
mise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustus
lepingute katkemise määrade suurenemise riski suhtes, enne asja
omast muutust.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – kindlustuslepingute
katkemise risk – kindlustusle
pingute katkemise määrade
suurenemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud kindlus
tuslepingute katkemise määrade suurenemise riski suhtes, enne asja
omast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
kindlustuslepingute katkemise
risk – kindlustuslepingute
katkemise määrade suurene
mise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustus
lepingute katkemise määrade suurenemise riski suhtes, pärast asja
omast muutust (st kindlustuslepingute katkemise määrade püsivat
suurenemist).

Kui R0030/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris töövõimetusehaigestumuse riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvuta
misel on kasutatud lihtsustusi.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0030/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris töövõimetusehaigestumuse riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvu
tamisel on kasutatud lihtsustusi.

Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris kindlustusle
pingute katkemise riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille
arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris kindlustusle
pingute katkemise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille
arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0410/C0050

R0410/C0060

R0410/C0070

R0410/C0080

R0420/C0020

R0420/C0030

R0420/C0040

JUHISED

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– kindlustuslepingute katke
mise risk – kindlustuslepin
gute katkemise määrade
suurenemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise riski
suhtes, pärast asjaomast muutust (st kindlustuslepingute katkemise
määrade püsivat suurenemist).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
kindlustuslepingute katkemise
risk – kindlustuslepingute
katkemise määrade suurene
mise risk

See on kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise
riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asja
omast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– kindlustuslepingute katke
mise risk – kindlustuslepin
gute katkemise määrade
suurenemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise
riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st kindlustuslepingute katke
mise määrade püsivat suurenemist).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
kindlustuslepingute katkemise
risk – kindlustuslepingute
katkemise määrade suurene
mise risk

See on kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise
riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
kindlustuslepingute katkemise
risk – kindlustuslepingute
katkemise määrade vähene
mise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustus
lepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riski suhtes, enne
asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – kindlustuslepingute
katkemise risk – kindlustusle
pingute katkemise määrade
vähenemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud kindlus
tuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise riski suhtes,
enne asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
kindlustuslepingute katkemise
risk – kindlustuslepingute
katkemise määrade vähene
mise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustus
lepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski suhtes, pärast
asjaomast muutust (st kindlustuslepingute katkemise määrade püsivat
suurenemist).

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris kindlustusle
pingute katkemise määrade püsiva suurenemise riskiga seotud kapi
talinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris kindlustusle
pingute katkemise määrade püsiva suurenemise riskiga seotud kapi
talinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0420/C0050

R0420/C0060

R0420/C0070

R0420/C0080

R0430/C0020

R0430/C0030

R0430/C0040

R0430/C0050

JUHISED

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– kindlustuslepingute katke
mise risk – kindlustuslepin
gute katkemise määrade vähe
nemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski
suhtes, pärast asjaomast muutust (st kindlustuslepingute katkemise
määrade püsivat vähenemist).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
kindlustuslepingute katkemise
risk – kindlustuslepingute
katkemise määrade vähene
mise risk

See on kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise
riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asja
omast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– kindlustuslepingute katke
mise risk – kindlustuslepin
gute katkemise määrade vähe
nemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski
suhtes, pärast asjaomast muutust (st kindlustuslepingute katkemise
määrade püsivat vähenemist).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
kindlustuslepingute katkemise
risk – kindlustuslepingute
katkemise määrade vähene
mise risk

See on kindlustuslepingute katkemise määrade vähenemise riskiga
seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asjaomast
muutust.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
kindlustuslepingute katkemise
risk – kindlustuslepingute
massilise katkemise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustus
lepingute massilise katkemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – kindlustuslepingute
katkemise risk – kindlustusle
pingute massilise katkemise
risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud kindlus
tuslepingute massilise katkemise riski suhtes, enne asjaomast
muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
kindlustuslepingute katkemise
risk – kindlustuslepingute
massilise katkemise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustus
lepingute massilise katkemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– kindlustuslepingute katke
mise risk – kindlustuslepin
gute massilise katkemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud kindlustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, pärast as
jaomast muutust.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris kindlustusle
pingute katkemise määrade püsiva vähenemise riskiga seotud kapita
linõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris kindlustusle
pingute katkemise määrade püsiva vähenemise riskiga seotud kapita
linõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0430/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
kindlustuslepingute katkemise
risk – kindlustuslepingute
massilise katkemise risk

See on kindlustuslepingute massilise katkemise riskiga seotud kapi
talinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist).

R0430/C0070

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– kindlustuslepingute katke
mise risk – kindlustuslepin
gute massilise katkemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud kindlustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, pärast as
jaomast muutust.

R0430/C0080

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
kindlustuslepingute katkemise
risk – kindlustuslepingute
massilise katkemise risk

See on kindlustuslepingute massilise katkemise riskiga seotud kapi
talinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist), pärast asjaomast muutust.

R0500/C0020

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
elukindlustuskulude risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud elukindlus
tuskulude riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – elukindlustuskulude
risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud elukind
lustuskulude riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
elukindlustuskulude risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud elukindlus
tuskulude riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st standardvalemis
esitatud tingimusel: tehniliste eraldiste arvutamisel arvesse võetud
kulude 10 % suurenemine ja tehniliste eraldiste arvutamisel arvesse
võetud kulude inflatsioonimäära (väljendatakse protsentides) suure
nemine 1 protsendipunkti võrra).

R0500/C0030

R0500/C0040

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

R0500/C0050

R0500/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– elukindlustuskulude risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud elukindlustuskulude riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st
standardvalemis esitatud tingimusel; vt lahtri R0500/C0040 juhis).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
elukindlustuskulude risk

See on elukindlustuskulude riskiga seotud kapitalinõude netosumma
(pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohan
duse tegemist).

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0050 = 1, siis kajastatakse selles lahtris elukindlustuskulude
riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasu
tatud lihtsustusi.
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R0500/C0070

R0500/C0080

R0600/C0020

R0600/C0030

R0600/C0040

JUHISED

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– elukindlustuskulude risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud elukindlustuskulude riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st
standardvalemis esitatud tingimusel; vt lahtri R0500/C0040 juhis).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
elukindlustuskulude risk

See on elukindlustuskulude riskiga seotud kapitalinõude brutosumma
(enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohan
duse tegemist).

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
ümberhindamise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud ümberhin
damise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – ümberhindamise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud ümber
hindamise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
ümberhindamise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud ümberhin
damise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st standardvalemis
esitatud tingimusel: tehniliste eraldiste arvutamisel arvesse võetud
annuiteetmaksete summa (protsendiline) suurenemine.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0050/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris elukindlustus
kulude riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel
on kasutatud lihtsustusi.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

R0600/C0050

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– ümberhindamise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud ümberhindamise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st stan
dardvalemis esitatud tingimusel; vt lahtri R0600/C0040 juhis).

R0600/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
ümberhindamise risk

See on ümberhindamise riskiga seotud kapitalinõude netosumma
(pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohan
duse tegemist).

R0600/C0070

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– ümberhindamise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud ümberhindamise riski suhtes, pärast asjaomast muutust (st stan
dardvalemis esitatud tingimusel; vt lahtri R0600/C0040 juhis).

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0600/C0080

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
ümberhindamise risk

See on ümberhindamise riskiga seotud kapitalinõude brutosumma
(enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohan
duse tegemist).

R0700/C0020

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
elukindlustuse katastroofirisk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud elukindlus
tuse katastroofiriski suhtes, enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – elukindlustuse
katastroofirisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud elukind
lustuse katastroofiriski suhtes, enne asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
elukindlustuse katastroofirisk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud elukindlus
tuse katastroofiriski suhtes, pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– elukindlustuse
katastroofirisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud elukindlustuse katastroofiriski suhtes, pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
elukindlustuse katastroofirisk

See on elukindlustuse katastroofiriskiga seotud kapitalinõude neto
summa (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– elukindlustuse
katastroofirisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud elukindlustuse katastroofiriski suhtes, pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
elukindlustuse katastroofirisk

See on elukindlustuse katastroofiriskiga seotud kapitalinõude bruto
summa (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist).

R0700/C0030

R0700/C0040

R0700/C0050

R0700/C0060

R0700/C0070

R0700/C0080

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0060/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris elukindlustuse
katastroofiriskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel
on kasutatud lihtsustusi.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0060/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris elukindlustuse
katastroofiriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvuta
misel on kasutatud lihtsustusi.
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R0800/C0060

Riskide hajutamine elukind
lustuse kindlustusriski
mooduli puhul – neto

JUHISED

See on riskide hajutamise mõju, mis tuleneb elukindlustuse kindlus
tusriski mooduli eri alammoodulite kapitalinõude netosummade liit
misest (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist).
Kui riskide hajutamine vähendab kapitalinõuet, esitatakse see nega
tiivse väärtusena.

R0800/C0080

Riskide hajutamine elukind
lustuse kindlustusriski
mooduli puhul – bruto

See on riskide hajutamise mõju, mis tuleneb elukindlustuse kindlus
tusriski mooduli eri alammoodulite kapitalinõude brutosummade liit
misest (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist).
Kui riskide hajutamine vähendab kapitalinõuet, esitatakse see nega
tiivse väärtusena.

R0900/C0060

Elukindlustuse kindlustusris
kiga seotud solventsuskapita
linõude netokogusumma

See on elukindlustuse kindlustusriskiga seotud kapitalinõude netoko
gusumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arves
tava kohanduse tegemist).

R0900/C0080

Elukindlustuse kindlustusris
kiga seotud solventsuskapita
linõude brutokogusumma

See on elukindlustuse kindlustusriskiga seotud kapitalinõude bruto
kogusumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arves
tava kohanduse tegemist).

Ümberhindamise riski kohta esitatav lisateave

R1000/C0090

Grupi parameeter – ümber
Grupi parameeter, mis käsitleb ümberhindamise riskiga seotud asja
hindamise riskiga seotud asja omast muutust ja mille on arvutanud grupp ise ja heaks kiitnud
omase muutuse puhul arvesse järelevalveasutus.
võetavad tegurid
Kui grupp parameetrit ei kasutata, siis lahtrit ei täideta.

S.26.04 – Solventsuskapitalinõue – tervisekindlustusrisk
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe iga-aastast esitamist gruppide, eraldatud vahen
dite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja ülejäänud osa kohta.
Vorm SR.26.04 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohan
damise portfelli ja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on
kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondi
dena. Käesolev vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattu
vusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi
S.01.03 teises tabelis.
Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c, täidetakse vorm SR.26.04 tema eraldatud
vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasuta
takse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või
kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).
Kõik näitajad esitatakse edasikindlustust ja muid riskimaandamismeetmeid
arvesse võtmata.
Kui kajastatakse summasid enne ja pärast teatavat muutust, esitatakse selle
muutuse suhtes tundlike varade või kohustiste summa. Kohustisi hinnatakse
lepingu või homogeense riskigrupi tasandil, olenevalt võimalikust täpsusastmest.
Kui leping või homogeenne riskigrupp on muutuse suhtes tundlik, võetakse selle
kohustisi seega arvesse asjaomase muutuse suhtes tundlike kohustiste summas.
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Grupi aruandluse puhul peavad olema täidetud järgmised konkreetsed nõuded.
a) Teave esitatakse juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit, mis on sätestatud
direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230, või kombineeritakse seda sama direktiivi
artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.
b) Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse teave üksnes grupi sellise
osa kohta, mille puhul on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätes
tatud 1. meetodit.
c) Teavet ei esitata juhul, kui grupp kasutab ainult direktiivi 2009/138/EÜ artik
lis 233 sätestatud 2. meetodit.

KIRJE

Z0010

Artikkel 112

JUHISED

Märkige, kas näitajate esitamine on ette nähtud artikli 112 lõikega 7,
et esitada hinnanguline solventsuskapitalinõue vastavalt standardva
lemile. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu
2 – esitatakse tavalises korras

Z0020

Eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise
portfell / ülejäänud osa

Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi,
kattuvusega kohandamise portfelli või ülejäänud osaga. Valige üks
järgmisest loetelust:
1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell
2 – ülejäänud osa

Z0030

Eraldatud vahendite kogumi /
portfelli number

Kui Z0020 = 1, siis märkige eraldatud vahendite kogumi või kattu
vusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab grupi järele
valve alla kuuluv ettevõtja ning see peab olema järjepidev ja langema
kokku muudel vormidel esitatud eraldatud vahendite kogumi / port
felli numbriga.
►M2

R0010/C0010

__________ ◄

Lihtsustuste kasutamine: tervi Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud
sekindlustuse suremusrisk
tervisekindlustuse suremusriski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks
järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0010/C0010 = 1, täidetakse real R0100 ainult veerud C0060 ja
C0080.

R0020/C0010

Lihtsustuste kasutamine: tervi Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud
sekindlustuse üleelamisrisk
tervisekindlustuse üleelamisriski arvutamiseks lihtsustusi. Valige
üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0020/C0010 = 1, täidetakse real R0200 ainult veerud C0060 ja
C0080.
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R0030/C0010

Lihtsustuste kasutamine:
töövõimetuse-haigestumuse
risk – ravikulu

JUHISED

Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud
tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude
riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0030/C0010 = 1, täidetakse real R0310 ainult veerud C0060 ja
C0080.

R0040/C0010

Lihtsustuste kasutamine:
töövõimetuse-haigestumuse
risk – sissetuleku kaotus

Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud
tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku
kaotuse riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0040/C0010 = 1, täidetakse real R0340 ainult veerud C0060 ja
C0080.

R0050/C0010

Lihtsustuste kasutamine: SLT
tervisekindlustuslepingute
katkemise risk

Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos
osutatud NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise riski arvutami
seks lihtsustusi. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0050/C0010 = 1, täidetakse ridadel R0400–R0420 ainult
veerud C0060 ja C0080.
Real R0430 täidetakse aga alati kõik veerud.

R0060/C0010

Lihtsustuste kasutamine: tervi Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on kasutanud
sekindlustuskulude risk
tervisekindlustuskulude riski arvutamiseks lihtsustusi. Valige üks
järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0060/C0010 = 1, täidetakse real R0500 ainult veerud C0060 ja
C0080.

SLT tervisekindlustusrisk

R0100/C0020

R0100/C0030

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
tervisekindlustuse suremusrisk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekind
lustuse suremusriski suhtes, enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – tervisekindlustuse
suremusrisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud tervise
kindlustuse suremusriski suhtes, enne asjaomast muutust.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0100/C0040

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
tervisekindlustuse suremusrisk

JUHISED

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekind
lustuse suremusriski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t suremus
määrade püsivat suurenemist).
Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

R0100/C0050

R0100/C0060

R0100/C0070

R0100/C0080

R0200/C0020

R0200/C0030

R0200/C0040

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– tervisekindlustuse
suremusrisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud tervisekindlustuse suremusriski suhtes, pärast asjaomast
muutust (s.t suremusmäärade püsivat suurenemist).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
tervisekindlustuse suremusrisk

See on tervisekindlustuse suremusriskiga seotud kapitalinõude neto
summa (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– tervisekindlustuse
suremusrisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud tervisekindlustuse suremusriski suhtes, pärast asjaomast
muutust (s.t suremusmäärade püsivat suurenemist).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
tervisekindlustuse suremusrisk

See on tervisekindlustuse suremusriskiga seotud kapitalinõude bruto
summa (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist).

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
tervisekindlustuse
üleelamisrisk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekind
lustuse üleelamisriski suhtes, enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – tervisekindlustuse
üleelamisrisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud tervise
kindlustuse üleelamisriski suhtes, enne asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
tervisekindlustuse
üleelamisrisk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekind
lustuse üleelamisriski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t suremus
määrade püsivat vähenemist).

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlus
tuse suremusriskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvuta
misel on kasutatud lihtsustusi.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlus
tuse suremusriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvuta
misel on kasutatud lihtsustusi.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0200/C0050

JUHISED

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– tervisekindlustuse
üleelamisrisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud tervisekindlustuse üleelamisriski suhtes, pärast asjaomast
muutust (s.t suremusmäärade püsivat vähenemist).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
tervisekindlustuse
üleelamisrisk

See on tervisekindlustuse üleelamisriskiga seotud kapitalinõude neto
summa (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– tervisekindlustuse
üleelamisrisk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud tervisekindlustuse üleelamisriski suhtes, pärast asjaomast
muutust (s.t suremusmäärade püsivat vähenemist).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
tervisekindlustuse
üleelamisrisk

See on tervisekindlustuse üleelamisriskiga seotud kapitalinõude
brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arves
tava kohanduse tegemist).

R0300/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
tervisekindlustuse töövõime
tuse-haigestumuse risk

See on tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud
kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist).

R0300/C0080

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
tervisekindlustuse töövõime
tuse-haigestumuse risk

See on tervisekindlustuse töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud
kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist).

R0310/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
tervisekindlustuse töövõime
tuse-haigestumuse risk –
ravikulu

See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud
ravikulude riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste
eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

R0200/C0060

R0200/C0070

R0200/C0080

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlus
tuse üleelamisriskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvuta
misel on kasutatud lihtsustusi.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0020/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlus
tuse üleelamisriskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvu
tamisel on kasutatud lihtsustusi.

Kui R0030/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlus
tuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riskiga seotud
kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.
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R0310/C0080

R0320/C0020

JUHISED

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
tervisekindlustuse töövõime
tuse-haigestumuse risk –
ravikulu

See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud
ravikulude riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste
eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
tervisekindlustuse töövõime
tuse-haigestumuse risk – ravi
kulu – ravikulude hüvitiste
suurenemine

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekind
lustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski
suhtes seoses ravikulude hüvitiste suurenemisega, enne asjaomast
muutust.

Kui R0030/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlus
tuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riskiga seotud
kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasutatud
lihtsustusi.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

R0320/C0030

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – tervisekindlustuse
töövõimetuse-haigestumuse
risk – ravikulu – ravikulude
hüvitiste suurenemine

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud tervise
kindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski
suhtes seoses ravikulude hüvitiste suurenemisega, enne asjaomast
muutust.
Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

R0320/C0040

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
tervisekindlustuse töövõime
tuse-haigestumuse risk – ravi
kulu – ravikulude hüvitiste
suurenemine

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekind
lustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski
suhtes seoses ravikulude hüvitiste suurenemisega, pärast asjaomast
muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel).
Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

R0320/C0050

R0320/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– tervisekindlustuse töövõi
metuse-haigestumuse risk –
ravikulu – ravikulude hüvitiste
suurenemine

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravi
kulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste suurenemisega, pärast
asjaomast muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
tervisekindlustuse töövõime
tuse-haigestumuse risk – ravi
kulu – ravikulude hüvitiste
suurenemine

See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud
ravikulude riskiga seotud kapitalinõude netosumma seoses ravikulude
hüvitiste suurenemisega (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist). Kui R0030/C0010 = 1, siis
rida ei täideta.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.
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R0320/C0070

R0320/C0080

R0330/C0020

JUHISED

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– tervisekindlustuse töövõi
metuse-haigestumuse risk –
ravikulu – ravikulude hüvitiste
suurenemine

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravi
kulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste suurenemisega, pärast
asjaomast muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
tervisekindlustuse töövõime
tuse-haigestumuse risk – ravi
kulu – ravikulude hüvitiste
suurenemine

See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud
ravikulude riskiga seotud kapitalinõude brutosumma seoses raviku
lude hüvitiste suurenemisega (enne tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
tervisekindlustuse töövõime
tuse-haigestumuse risk – ravi
kulu – ravikulude hüvitiste
vähenemine

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekind
lustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski
suhtes seoses ravikulude hüvitiste vähenemisega, enne asjaomast
muutust.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

R0330/C0030

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – tervisekindlustuse
töövõimetuse-haigestumuse
risk – ravikulu – ravikulude
hüvitiste vähenemine

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud tervise
kindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski
suhtes seoses ravikulude hüvitiste vähenemisega, enne asjaomast
muutust.
Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

R0330/C0040

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
tervisekindlustuse töövõime
tuse-haigestumuse risk – ravi
kulu – ravikulude hüvitiste
vähenemine

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekind
lustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravikulude riski
suhtes seoses ravikulude hüvitiste vähenemisega, pärast asjaomast
muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel).
Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

R0330/C0050

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– tervisekindlustuse töövõi
metuse-haigestumuse risk –
ravikulu – ravikulude hüvitiste
vähenemine

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravi
kulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste vähenemisega, pärast
asjaomast muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel).
Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.
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R0330/C0060

R0330/C0070

R0330/C0080

R0340/C0020

R0340/C0030

R0340/C0040

R0340/C0050

JUHISED

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
tervisekindlustuse töövõime
tuse-haigestumuse risk – ravi
kulu – ravikulude hüvitiste
vähenemine

See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud
ravikulude riskiga seotud kapitalinõude netosumma seoses ravikulude
hüvitiste vähenemisega (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise
võimet arvestava kohanduse tegemist).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– tervisekindlustuse töövõi
metuse-haigestumuse risk –
ravikulu – ravikulude hüvitiste
vähenemine

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud ravi
kulude riski suhtes seoses ravikulude hüvitiste vähenemisega, pärast
asjaomast muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
tervisekindlustuse töövõime
tuse-haigestumuse risk – ravi
kulu – ravikulude hüvitiste
vähenemine

See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud
ravikulude riskiga seotud kapitalinõude brutosumma seoses raviku
lude hüvitiste vähenemisega (enne tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
tervisekindlustuse töövõime
tuse-haigestumuse risk –
sissetuleku kaotus

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekind
lustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku kaotuse
riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – tervisekindlustuse
töövõimetuse-haigestumuse
risk – sissetuleku kaotus

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud tervise
kindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku
kaotuse riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
tervisekindlustuse töövõime
tuse-haigestumuse risk –
sissetuleku kaotus

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekind
lustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku kaotuse
riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t standardvalemis esitatud
tingimusel).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– tervisekindlustuse töövõi
metuse-haigestumuse risk –
sissetuleku kaotus

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sisse
tuleku kaotuse riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t standardva
lemis esitatud tingimusel).

Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

Kui R0030/C0010 = 1, siis rida ei täideta.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0340/C0060

JUHISED

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
tervisekindlustuse töövõime
tuse-haigestumuse risk –
sissetuleku kaotus

See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud
sissetuleku kaotuse riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast
tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tege
mist).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– tervisekindlustuse töövõi
metuse-haigestumuse risk –
sissetuleku kaotus

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sisse
tuleku kaotuse riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t standardva
lemis esitatud tingimusel).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
tervisekindlustuse töövõime
tuse-haigestumuse risk –
sissetuleku kaotus

See on tervisekindlustuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud
sissetuleku kaotuse riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne
tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tege
mist).

R0400/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
SLT tervisekindlustuslepingute
katkemise risk

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos
osutatud SLT tervisekindlustuslepingute katkemise riskiga seotud
kapitalinõude netokogusumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

R0400/C0080

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
SLT tervisekindlustuslepingute
katkemise risk

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos
osutatud SLT tervisekindlustuslepingute katkemise riskiga seotud
kapitalinõude brutokogusumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

R0410/C0020

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
SLT tervisekindlustuslepingute
katkemise risk – kindlustusle
pingute katkemise määrade
suurenemise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustus
lepingute katkemise määrade suurenemise riski suhtes, enne asja
omast muutust.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – SLT tervisekindlustus
lepingute katkemise risk –
kindlustuslepingute katkemise
määrade suurenemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud kindlus
tuslepingute katkemise määrade suurenemise riski suhtes, enne asja
omast muutust.

R0340/C0070

R0340/C0080

R0410/C0030

Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlus
tuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku kaotuse
riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasu
tatud lihtsustusi.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0040/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlus
tuse töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetuleku kaotuse
riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasu
tatud lihtsustusi.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0410/C0040

R0410/C0050

R0410/C0060

R0410/C0070

R0410/C0080

R0420/C0020

R0420/C0030

JUHISED

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad – SLT
tervisekindlustuslepingute
katkemise risk – kindlustusle
pingute katkemise määrade
suurenemise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustus
lepingute katkemise määrade suurenemise riski suhtes, pärast asja
omast muutust (s.t kindlustuslepingute katkemise määrade püsivat
suurenemist).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– SLT tervisekindlustuslepin
gute katkemise risk – kind
lustuslepingute katkemise
määrade suurenemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud kindlustuslepingute katkemise määrade suurenemise riski
suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t kindlustuslepingute katkemise
määrade püsivat suurenemist).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
SLT tervisekindlustuslepingute
katkemise risk – kindlustusle
pingute katkemise määrade
suurenemise risk

See on kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise
riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asja
omast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– SLT tervisekindlustuslepin
gute katkemise risk – kind
lustuslepingute katkemise
määrade vähenemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise
riski suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t kindlustuslepingute katke
mise määrade püsivat suurenemist).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
SLT tervisekindlustuslepingute
katkemise risk – kindlustusle
pingute katkemise määrade
suurenemise risk

See on kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise
riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
SLT tervisekindlustuslepingute
katkemise risk – kindlustusle
pingute katkemise määrade
vähenemise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustus
lepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski suhtes, enne
asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – SLT tervisekindlustus
lepingute katkemise risk –
kindlustuslepingute katkemise
määrade vähenemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud kindlus
tuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski suhtes, enne
asjaomast muutust.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0050/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT
tervisekindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise
riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasu
tatud lihtsustusi.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0050/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT
tervisekindlustuslepingute katkemise määrade püsiva suurenemise
riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasu
tatud lihtsustusi.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0420/C0040

R0420/C0050

R0420/C0060

R0420/C0070

R0420/C0080

R0430/C0020

R0430/C0030

JUHISED

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad – SLT
tervisekindlustuslepingute
katkemise risk – kindlustusle
pingute katkemise määrade
vähenemise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustus
lepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski suhtes, pärast
asjaomast muutust (s.t kindlustuslepingute katkemise määrade
püsivat vähenemist).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– SLT tervisekindlustuslepin
gute katkemise risk – kind
lustuslepingute katkemise
määrade vähenemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski
suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t kindlustuslepingute katkemise
määrade püsivat vähenemist).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
SLT tervisekindlustuslepingute
katkemise risk – kindlustusle
pingute katkemise määrade
vähenemise risk

See on kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise
riskiga seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist) pärast asja
omast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– SLT tervisekindlustuslepin
gute katkemise risk – kind
lustuslepingute katkemise
määrade vähenemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise riski
suhtes, pärast asjaomast muutust (s.t kindlustuslepingute katkemise
määrade püsivat vähenemist).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
SLT tervisekindlustuslepingute
katkemise risk – kindlustusle
pingute katkemise määrade
vähenemise risk

See on kindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise
riskiga seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
SLT tervisekindlustuslepingute
katkemise risk – kindlustusle
pingute massilise katkemise
risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustus
lepingute massilise katkemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – SLT tervisekindlustus
lepingute katkemise risk –
kindlustuslepingute massilise
katkemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud kindlus
tuslepingute massilise katkemise riski suhtes, enne asjaomast
muutust.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0050/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT
tervisekindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise
riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel on kasu
tatud lihtsustusi.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0050/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud SLT
tervisekindlustuslepingute katkemise määrade püsiva vähenemise
riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvutamisel on kasu
tatud lihtsustusi.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0430/C0040

JUHISED

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad – SLT
tervisekindlustuslepingute
katkemise risk – kindlustusle
pingute massilise katkemise
risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kindlustus
lepingute massilise katkemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– SLT tervisekindlustuslepin
gute katkemise risk – kind
lustuslepingute massilise
katkemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud kindlustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, pärast as
jaomast muutust.

R0430/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
SLT tervisekindlustuslepingute
katkemise risk – kindlustusle
pingute massilise katkemise
risk

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos
osutatud SLT tervisekindlustuslepingute massiline katkemise riskiga
seotud kapitalinõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

R0430/C0070

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– tervisekindlustuslepingute
katkemise risk – kindlustusle
pingute massilise katkemise
risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud kindlustuslepingute massilise katkemise riski suhtes, pärast as
jaomast muutust.

R0430/C0080

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
SLT tervisekindlustuslepingute
katkemise risk – kindlustusle
pingute massilise katkemise
risk

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos
osutatud SLT tervisekindlustuslepingute massilise katkemise riskiga
seotud kapitalinõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

R0500/C0020

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
tervisekindlustuskulude risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekind
lustuskulude riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – tervisekindlustuskulude
risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud tervise
kindlustuskulude riski suhtes, enne asjaomast muutust.

R0430/C0050

R0500/C0030

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0500/C0040

R0500/C0050

R0500/C0060

R0500/C0070

R0500/C0080

R0600/C0020

R0600/C0030

R0600/C0040

JUHISED

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
tervisekindlustuskulude risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekind
lustuskulude riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– tervisekindlustuskulude risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud tervisekindlustuskulude riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
tervisekindlustuskulude risk

See on tervisekindlustuskulude riskiga seotud kapitalinõude neto
summa (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist).

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– tervisekindlustuskulude risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud tervisekindlustuskulude riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
tervisekindlustuskulude risk

See on tervisekindlustuskulude riskiga seotud kapitalinõude bruto
summa (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist).

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
tervisekindlustuse ümberhin
damise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekind
lustuse ümberhindamise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – tervisekindlustuse
ümberhindamise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud tervise
kindlustuse ümberhindamise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
tervisekindlustuse ümberhin
damise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud tervisekind
lustuse ümberhindamise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0060/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlus
tuskulude riskiga seotud kapitalinõude netosumma, mille arvutamisel
on kasutatud lihtsustusi.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui R0060/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris tervisekindlus
tuskulude riskiga seotud kapitalinõude brutosumma, mille arvuta
misel on kasutatud lihtsustusi.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0600/C0050

JUHISED

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– tervisekindlustuse ümber
hindamise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (pärast tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud tervisekindlustuse ümberhindamise riski suhtes, pärast asja
omast muutust.

R0600/C0060

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude netosumma –
tervisekindlustuse ümberhin
damise risk

See on tervisekindlustuse ümberhindamise riskiga seotud kapitali
nõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist).

R0600/C0070

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised
(enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist)
– tervisekindlustuse ümber
hindamise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma (enne tehniliste eraldiste
kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist), mis on tund
likud tervisekindlustuse ümberhindamise riski suhtes, pärast asja
omast muutust (s.t standardvalemis esitatud tingimusel; ümberhinda
mise riskile avatud annuiteetmaksete summa (protsendiline) suurene
mine).

R0600/C0080

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõude brutosumma –
tervisekindlustuse ümberhin
damise risk

See on tervisekindlustuse ümberhindamise riskiga seotud kapitali
nõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet
arvestava kohanduse tegemist).

R0700/C0060

Riskide hajutamine SLT
tervisekindlustusriski alam
mooduli puhul – solventsus
kapitalinõude netosumma

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos
osutatud SLT tervisekindlustusriski alammooduli riskide hajutamise
mõju, mis tuleneb eri alammoodulite kapitalinõude netosummade
liitmisest (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arves
tava kohanduse tegemist).

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui riskide hajutamine vähendab kapitalinõuet, esitatakse see nega
tiivse väärtusena.

R0700/C0080

Riskide hajutamine SLT
tervisekindlustusriski alam
mooduli puhul – solventsus
kapitalinõude brutosumma

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos
osutatud SLT tervisekindlustusriski alammooduli riskide hajutamise
mõju, mis tuleneb eri alammoodulite kapitalinõude brutosummade
liitmisest (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist).
Kui riskide hajutamine vähendab kapitalinõuet, esitatakse see nega
tiivse väärtusena.

R0800/C0060

Solventsuskapitalinõude neto
summa – SLT
tervisekindlustusrisk

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos
osutatud SLT tervisekindlustusriskiga seotud kapitalinõude netokogu
summa (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist).
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R0800/C0080

Solventsuskapitalinõude
brutosumma – SLT
tervisekindlustusrisk

JUHISED

See on SLT tervisekindlustusriskiga seotud kapitalinõude brutokogu
summa (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist).

Ümberhindamise riski kohta esitatav lisateave

R0900/C0090

Grupi parameeter, mis käsitleb ümberhindamise riskiga seotud asja
Grupi parameeter – ümber
hindamise riskiga seotud asja omast muutust ja mille on arvutanud grupp ise ja heaks kiitnud
omane muutus
järelevalveasutus.
Kui grupp parameetrit ei kasutata, siis lahtrit ei täideta.

NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

R1000–R1030/
C0100

Kindlustusmaksete riski stan
dardhälve – grupi parameeter

See on grupi iga äriliini ja selle proportsionaalse edasikindlustusega
seotud kindlustusmaksete riski standardhälve, mille on arvutanud
grupp ise ja heaks kiitnud järelevalveasutus.
Kui grupp parameetrit ei kasutata, siis lahtrit ei täideta.

R1000 –
R1030/C0110

Grupi standardhälve – bruto
või neto

Märkige, kas grupi parameetri puhul on tegu bruto- või netokindlus
tusmaksete standardhälbega. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – grupi parameeter käsitleb brutosummat
2 – grupi parameeter käsitleb netosummat

R1000–R1030/
C0120

Kindlustusmaksete riski stan
dardhälve – grupi parameeter
– mitteproportsionaalse edasi
kindlustuse kohandamistegur

See on grupi iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud
äriliini mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohandamistegur, mis
võimaldab võtta arvesse kahju ülemmäära edasikindlustuslepingutest
tulenevat riskimaandamise mõju ja mille on arvutanud grupp ise ja
heaks kiitnud järelevalveasutus.
Kui grupp parameetrit ei kasutata, siis lahtrit ei täideta.

R1000–R1030/
C0130

Tehniliste eraldiste riski stan
dardhälve – grupi parameeter

See on grupi iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud
äriliini ja selle proportsionaalse edasikindlustusega seotud tehniliste
eraldiste riski standardhälve, mille on arvutanud grupp ise ja heaks
kiitnud järelevalveasutus.
Kui grupp parameetrit ei kasutata, siis lahtrit ei täideta.

R1000–R1030/
C0140

Kindlustusmaksete ja tehni
liste eraldiste riski mahu
mõõdik – kindlustusmaksete
riski mahumõõdik Vprem

Iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliini ja
selle proportsionaalse edasikindlustusega seotud kindlustusmaksete
riski mahumõõdik.
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R1000–R1030/
C0150

Kindlustusmaksete ja tehni
liste eraldiste riski mahu
mõõdik – tehniliste eraldiste
riski mahumõõdik Vres

Iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliini ja
selle proportsionaalse edasikindlustusega seotud tehniliste eraldiste
riski mahumõõdik.

R1000–R1030/
C0160

Kindlustusmaksete ja tehni
liste eraldiste riski mahu
mõõdik – geograafiline
hajutatus

See on geograafilise hajutatuse tegur, mida võetakse arvesse iga
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliini ja selle
proportsionaalse edasikindlustusega seotud kindlustusmaksete ja
tehniliste eraldiste riski mahumõõdiku puhul.
Kui geograafilise hajutatuse tegurit ei arvutata, märgitakse selle väär
tuseks vaikimisi 1.

R1000–R1030/
C0170

Kindlustusmaksete ja tehni
liste eraldiste riski mahu
mõõdik V

Iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliini ja
selle proportsionaalse edasikindlustusega seotud sama määruse I
jaotise V peatüki 4. ja 12. jaos osutatud NSLT tervisekindlustuse
kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski mahumõõdik.

R1040/C0170

Kindlustusmaksete ja tehni
liste eraldiste riski
kogumahumõõdik

Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski kogumahumõõdik
võrdub kõikide äriliinidega seotud kindlustusmaksete ja tehniliste
eraldiste riski mahumõõdikute summaga.

R1050/C0100

Kombineeritud standardhälve

See on kõikide segmentidega seotud kindlustusmaksete ja tehniliste
eraldiste riski kombineeritud standardhälve.

R1100/C0180

Solventsuskapitalinõue –
NSLT tervisekindlustuse
kindlustusmaksete ja tehniliste
eraldiste risk

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. ja
12. jaos osutatud NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete ja
tehniliste eraldiste riski alammooduliga seotud kapitalinõude
kogusumma.

R1200/C0190

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
kindlustuslepingute katkemise
risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud NSLT
tervisekindlustuslepingute katkemise riski suhtes, enne asjaomast
muutust.
Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

R1200/C0200

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – kindlustuslepingute
katkemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud delegee
ritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud
NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise riski suhtes, enne asja
omast muutust.
Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R1200/C0210

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
kindlustuslepingute katkemise
risk

JUHISED

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos osutatud NSLT
tervisekindlustuslepingute katkemise riski suhtes, pärast asjaomast
muutust.
Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised –
kindlustuslepingute katkemise
risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud NSLT
tervisekindlustuslepingute katkemise riski suhtes, pärast asjaomast
muutust.

R1200/C0230

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – solventsus
kapitalinõue – kindlustusle
pingute katkemise risk

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos
osutatud NSLT tervisekindlustuslepingute katkemise riskiga seotud
kapitalinõue.

R1300/C0240

Riskide hajutamine NSLT
tervisekindlustusriski alam
mooduli puhul – solventsus
kapitalinõude brutosumma

See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos
osutatud NSLT tervisekindlustusriski alammooduli riskide hajutamise
mõju, mis tuleneb kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski ja
kindlustuslepingute katkemise riski kapitalinõude brutosummade liit
misest.

R1200/C0220

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Kui riskide hajutamine vähendab kapitalinõuet, esitatakse see nega
tiivse väärtusena.

R1400/C0240

Solventsuskapitalinõude kogu See on delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4. jaos
summa – NSLT
osutatud NSLT tervisekindlustusriski alammooduliga seotud kapita
linõude kogusumma.
tervisekindlustusrisk

Tervisekindlustuse katastroofirisk

R1500/C0250

Tervisekindlustuse katastroofi Suurõnnetuste riski alammooduliga seotud kapitalinõude netosumma
riski solventsuskapitalinõude
(pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohan
netosumma – suurõnnetuste
duse tegemist).
riski alammoodul

R1500/C0260

Tervisekindlustuse katastroofi Suurõnnetuste riski alammooduliga seotud kapitalinõude brutosumma
riski solventsuskapitalinõude
(enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohan
brutosumma – suurõnnetuste
duse tegemist).
riski alammoodul

R1510/C0250

Tervisekindlustuse katastroofi Õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammooduliga seotud kapita
riski solventsuskapitalinõude
linõude netosumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise
netosumma – õnnetusjuhtumi võimet arvestava kohanduse tegemist).
kontsentratsiooniriski
alammoodul
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R1510/C0260

Tervisekindlustuse katastroofi Õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammooduliga seotud kapita
riski solventsuskapitalinõude
linõude brutosumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise
brutosumma – õnnetusjuhtumi võimet arvestava kohanduse tegemist).
kontsentratsiooniriski
alammoodul

R1520/C0250

Tervisekindlustuse katastroofi Pandeemiariski alammooduliga seotud kapitalinõude netosumma
riski solventsuskapitalinõude
(pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohan
netosumma – pandeemiariski
duse tegemist).
alammoodul

R1520/C0260

Tervisekindlustuse katastroofi Pandeemiariski alammooduliga seotud kapitalinõude brutosumma
riski solventsuskapitalinõude
(enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohan
brutosumma – pandeemiariski duse tegemist).
alammoodul

R1530/C0250

Riskide hajutamine tervise
kindlustuse katastroofiriski
alammooduli puhul – solvent
suskapitalinõude netosumma

See on tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduli riskide haju
tamise mõju, mis tuleneb suurõnnetuste riski, õnnetusjuhtumi kont
sentratsiooniriski ja pandeemiariski kapitalinõude brutosummade liit
misest (pärast tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist).

R1530/C0260

Riskide hajutamine tervise
kindlustuse katastroofiriski
alammooduli puhul – solvent
suskapitalinõude brutosumma

See on tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduli riskide haju
tamise mõju, mis tuleneb suurõnnetuste riski, õnnetusjuhtumi kont
sentratsiooniriski ja pandeemiariski kapitalinõude brutosummade liit
misest (enne tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava
kohanduse tegemist).

R1540/C0250

Tervisekindlustuse katastroofi See on tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduliga seotud
riskiga seotud solventsuskapi kapitalinõude netokogusumma (pärast tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).
talinõude netokogusumma

R1540/C0260

Tervisekindlustuse katastroofi See on tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduliga seotud
riskiga seotud solventsuskapi kapitalinõude brutokogusumma (enne tehniliste eraldiste kahjumi
talinõude brutokogusumma
katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

Tervisekindlustusrisk kokku

R1600/C0270

Riskide hajutamine tervise
kindlustusriski mooduli puhul
– solventsuskapitalinõude
netosumma

See on tervisekindlustusriski mooduli riskide hajutamise mõju, mis
tuleneb delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4.
jaos osutatud SLT tervisekindlustusriski alammooduli, NSLT tervise
kindlustusriski alammooduli ja tervisekindlustuse katastroofiriski
alammooduli kapitalinõude netosummade liitmisest (pärast tehniliste
eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).
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R1600/C0280

Riskide hajutamine tervise
kindlustusriski mooduli puhul
– solventsuskapitalinõude
brutosumma

See on tervisekindlustusriski mooduli riskide hajutamise mõju, mis
tuleneb delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 4.
jaos osutatud SLT tervisekindlustusriski alammooduli, NSLT tervise
kindlustusriski alammooduli ja tervisekindlustuse katastroofiriski
alammooduli kapitalinõude brutosummade liitmisest (enne tehniliste
eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse tegemist).

R1700/C0270

Tervisekindlustusriskiga
seotud solventsuskapitalinõude
netokogusumma

See on tervisekindlustusriski mooduliga seotud solventsuskapitali
nõude netokogusumma.

R1700/C0280

Tervisekindlustusriskiga
seotud solventsuskapitalinõude
brutokogusumma

See on tervisekindlustusriski mooduliga seotud solventsuskapitali
nõude brutokogusumma.

S.26.05 – Solventsuskapitalinõue – kahjukindlustuse kindlustusrisk
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe iga-aastast esitamist gruppide, eraldatud vahen
dite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja ülejäänud osa kohta.
Vorm SR.26.05 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohan
damise portfelli ja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on
kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondi
dena. Käesolev vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattu
vusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi
S.01.03 teises tabelis.
Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c, täidetakse vorm SR.26.05 tema eraldatud
vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasuta
takse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või
kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).
Kõik näitajad esitatakse edasikindlustust ja muid riskimaandamismeetmeid
arvesse võtmata.
Kui kajastatakse summasid enne ja pärast teatavat muutust, esitatakse selle
muutuse suhtes tundlike varade või kohustiste summa. Kohustisi hinnatakse
lepingu või homogeense riskigrupi tasandil, olenevalt võimalikust täpsusastmest.
Kui leping või homogeenne riskigrupp on muutuse suhtes tundlik, võetakse selle
kohustisi seega arvesse asjaomase muutuse suhtes tundlike kohustiste summas.
Grupi aruandluse puhul peavad olema täidetud järgmised konkreetsed nõuded.
a) Teave esitatakse juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit, mis on sätestatud
direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230, või kombineeritakse seda sama direktiivi
artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.
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b) Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse teave üksnes grupi sellise
osa kohta, mille puhul on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätes
tatud 1. meetodit.
c) Teavet ei esitata juhul, kui grupp kasutab ainult direktiivi 2009/138/EÜ artik
lis 233 sätestatud 2. meetodit.

KIRJE

Z0010

Artikkel 112

JUHISED

Märkige, kas näitajate esitamine on ette nähtud artikli 112 lõikega 7,
et esitada hinnanguline solventsuskapitalinõue vastavalt standardva
lemile. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu
2 – esitatakse tavalises korras

Z0020

Eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise
portfell / ülejäänud osa

Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi,
kattuvusega kohandamise portfelli või ülejäänud osaga. Valige üks
järgmisest loetelust:
1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell
2 – ülejäänud osa

Z0030

Eraldatud vahendite kogumi /
portfelli number

Kui Z0020 = 1, siis märkige eraldatud vahendite kogumi või kattu
vusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab grupi järele
valve alla kuuluv ettevõtja ning see peab olema järjepidev ja langema
kokku muudel vormidel esitatud eraldatud vahendite kogumi / port
felli numbriga.
►M2

R0010/C0010

Kaptiivkindlustusandja või
kaptiivedasikindlustusandja
lihtsustused – kahjukindlus
tuse kindlustusmaksete ja
tehniliste eraldiste risk

__________ ◄

Märkige, kas grupi järelevalve alla kuuluv kaptiivkindlustusandja või
kaptiivedasikindlustusandja on kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja
tehniliste eraldiste riski arvutamiseks kasutanud lihtsustusi. Valige
üks järgmisest loetelust:
1 – kasutatakse lihtsustusi
2 – lihtsustusi ei kasutata
Kui R0010/C0010 = 1, täidetakse ridadel R0100–R0230 ainult
veerud C0060, C0070 ja C0090.

Kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk

R0100 –
R0210/C0020

Kindlustusmaksete riski stan
dardhälve – grupi parameeter

See on grupi iga segmendiga seotud kindlustusmaksete riski stan
dardhälve, mille on arvutanud grupp ise ja heaks kiitnud või ette
näinud järelevalveasutus.
Kui grupp parameetrit ei kasutata, siis lahtrit ei täideta.

R0100 –
R0210/C0030

Grupi standardhälve – bruto
või neto

Märkige, kas grupi parameetri puhul on tegu bruto- või netokindlus
tusmaksete standardhälbega. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – grupi parameeter käsitleb brutosummat
2 – grupi parameeter käsitleb netosummat
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R0100–R0210/
C0040

Kindlustusmaksete riski stan
dardhälve – grupi parameeter
– mitteproportsionaalse edasi
kindlustuse kohandamistegur

JUHISED

See on grupi iga segmendi mitteproportsionaalse edasikindlustuse
kohandamistegur, mis võimaldab võtta arvesse kahju ülemmäära
edasikindlustuslepingutest tulenevat riskimaandamise mõju ja mille
on arvutanud grupp ise ja heaks kiitnud või ette näinud järelevalve
asutus.
Kui grupp parameetrit ei kasutata, siis lahtrit ei täideta.

R0100 –
R0210/C0050

Tehniliste eraldiste riski stan
dardhälve – grupi parameeter

See on grupi iga segmendiga seotud tehniliste eraldiste riski stan
dardhälve, mille on arvutanud grupp ise ja heaks kiitnud või ette
näinud järelevalveasutus.
Kui grupp parameetrit ei kasutata, siis lahtrit ei täideta.

R0100 –
R0210/C0060

Kindlustusmaksete ja tehni
liste eraldiste riski mahu
mõõdik – kindlustusmaksete
riski mahumõõdik Vprem

Iga delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud äriliiniga
seotud kindlustusmaksete riski mahumõõdik.

R0100 –
R0210/C0070

Kindlustusmaksete ja tehni
liste eraldiste riski mahu
mõõdik – tehniliste eraldiste
riski mahumõõdik Vres

Iga segmendiga seotud tehniliste eraldiste mahumõõdik, mis võrdub
parima hinnanguga segmendi rahuldamata nõuete eraldiste kohta
pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest
sissenõutavate summade mahaarvamist.

R0100 –
R0210/C0080

Kindlustusmaksete ja tehni
liste eraldiste riski mahu
mõõdik – geograafiline
hajutatus

Geograafilise hajutatuse tegur, mida võetakse arvesse iga segmendi
mahumõõdiku puhul.

Kindlustusmaksete ja tehni
liste eraldiste riski mahu
mõõdik V

Iga segmendiga seotud kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehni
liste eraldiste riski mahumõõdik.

R0220/C0090

Kindlustusmaksete ja tehni
liste eraldiste riski
kogumahumõõdik

Kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski kogumahumõõdik
võrdub kõikide segmentidega seotud kindlustusmaksete ja tehniliste
eraldiste riski mahumõõdikute summaga.

R0230/C0020

Kombineeritud standardhälve

See on kõikide segmentidega seotud kindlustusmaksete ja tehniliste
eraldiste riski kombineeritud standardhälve.

R0100 –
R0210/C0090

Kui geograafilise hajutatuse tegurit ei arvutata, märgitakse selle väär
tuseks vaikimisi 1.

Kui R0010/C0010 = 1, siis kajastatakse selles lahtris segmendi
kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riskiga
seotud kapitalinõue, mille arvutamisel on kasutatud lihtsustusi.

►M1
R0300/C0100

Kahjukindlustuse kindlustus
maksete ja tehniliste eraldiste
riskiga seotud solventsuskapi
talinõude kogusumma

__________ ◄

See on kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski
alammooduliga seotud kapitalinõude kogusumma.

Kahjukindlustuslepingute katkemise risk
R0400/C0110

R0400/C0120

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – varad –
kahjukindlustuse kindlustus
risk – kindlustuslepingute
katkemise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kahjukind
lustuslepingute katkemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Algne absoluutsumma enne
asjaomast muutust – kohus
tised – kahjukindlustuse kind
lustusrisk – kindlustuslepin
gute katkemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud kahju
kindlustuslepingute katkemise riski suhtes, enne asjaomast muutust.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.
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R0400/C0130

R0400/C0140

R0400/C0150

JUHISED

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – varad –
kahjukindlustuse kindlustus
risk – kindlustuslepingute
katkemise risk

See on selliste varade absoluutsumma, mis on tundlikud kahjukind
lustuslepingute katkemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

Absoluutsumma pärast asja
omast muutust – kohustised –
kahjukindlustuse kindlustus
risk – kindlustuslepingute
katkemise risk

See on selliste kohustiste absoluutsumma, mis on tundlikud kahju
kindlustuslepingute katkemise riski suhtes, pärast asjaomast muutust.

Solventsuskapitalinõue –
kahjukindlustuse kindlustus
risk – kindlustuslepingute
katkemise risk

See on kahjukindlustuslepingute
kapitalinõue.

Selles lahtris ei võeta arvesse edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

Tehniliste eraldiste summas ei võeta arvesse edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

katkemise

riskiga

seotud

Kahjukindlustuse katastroofirisk

R0500/C0160

Kahjukindlustuse katastroofi
riskiga seotud
solventsuskapitalinõue

See on kahjukindlustuse katastroofiriskiga seotud kapitalinõude
kogusumma.

Kahjukindlustuse kindlustusrisk kokku

R0600/C0160

Riskide hajutamine kahju
kindlustuse kindlustusriski
mooduli puhul

See on kahjukindlustuse kindlustusriski mooduli riskide hajutamise
mõju, mis tuleneb kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste riski,
katastroofiriski ja kindlustuslepingute katkemise riski kapitalinõude
summade liitmisest.
Kui riskide hajutamine vähendab kapitalinõuet, esitatakse see nega
tiivse väärtusena.

R0700/C0160

Kahjukindlustuse kindlustus
riskiga seotud kapitalinõude
kogusumma

See on kahjukindlustuse kindlustusriski mooduliga seotud solvent
suskapitalinõude kogusumma.

S.26.06 – Solventsuskapitalinõue – operatsioonirisk
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe iga-aastast esitamist gruppide, eraldatud vahen
dite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja ülejäänud osa kohta.
Vorm SR.26.06 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohan
damise portfelli ja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on
kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondi
dena. Käesolev vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattu
vusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi
S.01.03 teises tabelis.
Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c, täidetakse vorm SR.26.06 tema eraldatud
vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasuta
takse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või
kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).
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Grupi aruandluse puhul peavad olema täidetud järgmised konkreetsed nõuded.
a) Teave esitatakse juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit, mis on sätestatud
direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230, või kombineeritakse seda sama direktiivi
artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.
b) Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse teave üksnes grupi sellise
osa kohta, mille puhul on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätes
tatud 1. meetodit.
c) Teavet ei esitata juhul, kui grupp kasutab ainult direktiivi 2009/138/EÜ artik
lis 233 sätestatud 2. meetodit.

KIRJE

Z0010

Artikkel 112

JUHISED

Märkige, kas näitajate esitamine on ette nähtud artikli 112 lõikega 7,
et esitada hinnanguline solventsuskapitalinõue vastavalt standardva
lemile. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu
2 – esitatakse tavalises korras

Z0020

Eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise
portfell / ülejäänud osa

Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi,
kattuvusega kohandamise portfelli või ülejäänud osaga. Valige üks
järgmisest loetelust:
1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell
2 – ülejäänud osa

Z0030

Eraldatud vahendite kogumi /
portfelli number

Kui Z0020 = 1, siis märkige eraldatud vahendite kogumi või kattu
vusega kohandamise portfelli tunnuskood. Selle määrab grupi järele
valve alla kuuluv ettevõtja ning see peab olema järjepidev ja langema
kokku muudel vormidel esitatud eraldatud vahendite kogumi / port
felli numbriga.
►M2

__________ ◄

R0100/C0020

Elukindlustuslepingutest tule
nevate kohustustega seotud
tehniliste eraldiste bruto
summa (ilma
riskimarginaalita)

Need on elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud
tehnilised eraldised ►M2 , välja arvatud investeerimisfondi tootlu
sega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest sissenõu
tavad summad ◄. Nimetatud tehnilised eraldised ei hõlma riskimar
ginaali ja nendest ei arvata maha edasikindlustuslepingutest ja eriots
tarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

R0110/C0020

Investeerimisfondi tootlusega
seotud investeerimisriskiga
elukindlustuslepingutest tule
nevate kohustustega seotud
tehniliste eraldiste bruto
summa (ilma
riskimarginaalita)

Need on sellistest elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega
seotud tehnilised eraldised, mille puhul investeerimisriski kannab
kindlustusvõtja. Nimetatud tehnilised eraldised ei hõlma riskimargi
naali ja nendest ei arvata maha edasikindlustuslepingutest ja eriots
tarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

R0120/C0020

Kahjukindlustuslepingutest
tulenevate kohustustega seotud
tehniliste eraldiste bruto
summa (ilma
riskimarginaalita)

Need on kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud
tehnilised eraldised. Nimetatud tehnilised eraldised ei hõlma riski
marginaali ja nendest ei arvata maha edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

R0130/C0020

Tehnilistel eraldistel põhinev
operatsiooniriski kapitalinõue

See on tehnilistel eraldistel põhinev operatsiooniriski kapitalinõue.
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R0200/C0020

Elukindlustuslepingutest tulene
vate kohustustega seoses teenitud
kindlustusmaksete brutosumma
(viimase 12 kuu jooksul)

Kindlustusmaksed, mis on teenitud viimase 12 kuu jooksul seoses
elukindlustuslepingutest ►M2 välja arvatud investeerimisfondi toot
lusega seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest ◄ tulene
vate kohustustega ja millest ei ole arvatud maha edasikindlustusand
jatele üle antud kindlustusmakseid.

R0210/C0020

Investeerimisfondi tootlusega
seotud investeerimisriskiga
elukindlustuslepingutest tulene
vate kohustustega seoses teenitud
kindlustusmaksete brutosumma
(viimase 12 kuu jooksul)

Kindlustusmaksed, mis on teenitud viimase 12 kuu jooksul seoses
sellistest elukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega, mille
puhul investeerimisriski kannab kindlustusvõtja, ja millest ei ole
arvatud maha edasikindlustusandjatele üle antud kindlustusmakseid.

R0220/C0020

Kahjukindlustuslepingutest tule
nevate kohustustega seoses
teenitud kindlustusmaksete
brutosumma (viimase 12 kuu
jooksul)

Kindlustusmaksed, mis on teenitud viimase 12 kuu jooksul seoses
kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega ja millest ei ole
arvatud maha edasikindlustusandjatele üle antud kindlustusmakseid.

R0230/C0020

Elukindlustuslepingutest tulene
vate kohustustega seoses teenitud
kindlustusmaksete brutosumma
(viimasele 12 kuule eelnenud 12
kuu jooksul)

Kindlustusmaksed, mis on teenitud viimasele 12 kuule eelnenud 12
kuu jooksul seoses elukindlustuslepingutest ►M2 välja arvatud
investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlus
tuslepingutest ◄ tulenevate kohustustega ja millest ei ole arvatud
maha edasikindlustusandjatele üle antud kindlustusmakseid.

R0240/C0020

Investeerimisfondi tootlusega
seotud investeerimisriskiga
elukindlustuslepingutest tulene
vate kohustustega seoses teenitud
kindlustusmaksete brutosumma
(viimasele 12 kuule eelnenud 12
kuu jooksul)

Kindlustusmaksed, mis on teenitud viimasele 12 kuule eelnenud 12
kuu jooksul seoses sellistest elukindlustuslepingutest tulenevate
kohustustega, mille puhul investeerimisriski kannab kindlustusvõtja,
ja millest ei ole arvatud maha edasikindlustusandjatele üle antud
kindlustusmakseid.

R0250/C0020

Kahjukindlustuslepingutest tule
nevate kohustustega seoses
teenitud kindlustusmaksete
brutosumma (viimasele 12 kuule
eelnenud 12 kuu jooksul)

Kindlustusmaksed, mis on teenitud viimasele 12 kuule eelnenud 12
kuu jooksul seoses kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustus
tega ja millest ei ole arvatud maha edasikindlustusandjatele üle
antud kindlustusmakseid.

R0260/C0020

Teenitud kindlustusmaksetel
põhinev operatsiooniriski
kapitalinõue

See on teenitud
kapitalinõue.

R0300/C0020

Operatsiooniriski kapitalinõue
enne kohandamist
ülemmääraga

See on operatsiooniriski kapitalinõue enne ülemmäära kehtestamisest
tulenevat kohandust.

R0310/C0020

Põhisolventsuskapitalinõudel
põhinev ülemmäär

See põhineb põhisolventsuskapitalinõude suhtes kehtestatud protsen
tuaalsel ülemmääral.

R0320/C0020

Operatsiooniriski kapitalinõue
pärast kohandamist
ülemmääraga

See on operatsiooniriski kapitalinõue pärast ülemmäära kehtestami
sest tulenevat kohandust.

R0330/C0020

Investeerimisfondi tootlusega
seotud investeerimisriskiga
elukindlustuslepingutest tule
nevad kulud (viimase 12 kuu
jooksul)

See on kulude summa, mis on tekkinud viimase 12 kuu jooksul
seoses selliste elukindlustuslepingutega, mille puhul investeerimis
riski kannab kindlustusvõtja.

R0340/C0020

Operatsiooniriskiga seotud
kapitalinõude kogusumma

See on operatsiooniriskiga seotud kapitalinõude kogusumma.

kindlustusmaksetel

S.26.07 – Solventsuskapitalinõue – lihtsustused
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe iga-aastast esitamist gruppide, eraldatud vahen
dite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja ülejäänud osa kohta.

põhinev

operatsiooniriski
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Vorm SR.26.07 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohan
damise portfelli ja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on
kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondi
dena. Käesolev vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattu
vusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi
S.01.03 teises tabelis.
Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c, täidetakse vorm SR.26.07 tema eraldatud
vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasuta
takse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või
kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).
Grupi aruandluse puhul peavad olema täidetud järgmised konkreetsed nõuded.
a) Teave esitatakse juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit, mis on sätestatud
direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230, või kombineeritakse seda sama direktiivi
artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.
b) Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse teave üksnes grupi sellise
osa kohta, mille puhul on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätes
tatud 1. meetodit.
c) Teavet ei esitata juhul, kui grupp kasutab ainult direktiivi 2009/138/EÜ artik
lis 233 sätestatud 2. meetodit.

KIRJE

Z0010

Artikkel 112

JUHISED

Märkige, kas esitatud näitajate puhul on tegu artikli 112 lõike 7
kohaselt esitatava solventsuskapitalinõude eelkalkulatsiooniga, mis
on arvutatud standardvalemit kasutades. Valige üks järgmisest loete
lust:
1 – esitatakse artikli 112 lõike 7 nõude tõttu
2 – esitatakse korrapäraselt

Z0020

Eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise
portfell / ülejäänud osa

Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi,
kattuvusega kohandamise portfelli või ülejäänud osaga. Valige üks
järgmisest loetelust:
1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell
2 – ülejäänud osa

Z0030

Fondi/portfelli number

Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohan
damise portfelli tunnuskood. Selle grupi järelevalve alla kuuluv ette
võtja ning see peab olema järjepidev ja langema kokku muudel
vormidel esitatud eraldatud vahendite kogumi / portfelli numbriga.
►M2

Z0040

Intressiriski valuuta (kaptiiv
kindlustusandjad ja
kaptiivedasikindlustusandjad)

__________ ◄

Märkige emissiooni valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus. Iga
valuuta tuleb esitada eraldi real.

Tururisk (sh kaptiivkindlustusandjad ja kaptiivedasikindlustusandjad)

R0010/C0010
– C0070

Hinnavaherisk (võlakirjad ja
laenud) – turuväärtus –
krediidikvaliteedi astmete
kaupa

Selliste varade turuväärtus, mille suhtes kohaldatakse võlakirjade ja
laenude hinnavaheriski kapitalinõuet, kõikide krediidikvaliteedi
astmete kaupa, kui nende varade jaoks on kättesaadav krediidikvali
teeti hindava määratud asutuse antud krediidikvaliteedi hinnang.
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R0010/C0080

Hinnavaherisk (võlakirjad ja
laenud) – turuväärtus –
krediidikvaliteedi hinnang ei
ole kättesaadav

Selliste varade turuväärtus, mille suhtes kohaldatakse võlakirjade ja
laenude hinnavaheriski kapitalinõuet ja mille kohta ei ole krediidi
kvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikvaliteedi hinnang
kättesaadav.

R0020/C0010
– C0070

Hinnavaherisk (võlakirjad ja
laenud) – modifitseeritud
kestus – krediidikvaliteedi
astmete kaupa

Selliste varade modifitseeritud kestus aastates, mille suhtes kohalda
takse võlakirjade ja laenude hinnavaheriski kapitalinõuet, kõikide
krediidikvaliteedi astmete kaupa, kui nende varade jaoks on kätte
saadav krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud krediidikva
liteedi hinnang.

R0020/C0080

Hinnavaherisk (võlakirjad ja
laenud) – modifitseeritud
kestus – krediidikvaliteedi
hinnang ei ole kättesaadav

Selliste varade modifitseeritud kestus aastates, mille suhtes kohalda
takse võlakirjade ja laenude hinnavaheriski kapitalinõuet ja mille
kohta ei ole krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse antud kredii
dikvaliteedi hinnang kättesaadav.

R0030/C0090

Hinnavaherisk (võlakirjad ja
laenud) – investeerimisriskiga
elukindlustuslepingute tehni
liste eraldamiste suurenemine

Tehniliste eraldiste suurenemine, millest on maha arvatud riskimar
ginaal selliste lepingute puhul, kus kindlustusvõtjad kannavad vali
kuõiguste ja tagatistega investeerimisriski, mis tekiks nende varade
väärtuse kohesest vähenemisest, mille suhtes kohaldatakse võlakir
jade hinnavaheriski kapitalinõuet, lihtsustatud arvutuse kohaselt.

Intressirisk (kaptiivkindlustusandjad ja kaptiivedasikindlustusandjad)

R0040/C0100

Intressirisk (kaptiivkindlustu
sandjad ja kaptiivedasikind
lustusandjad) – kapitalinõue –
intressimäära suurenemine –
valuutade kaupa

Kaptiivkindlustusandja või kaptiivedasikindlustusandja intressimää
rade intressikõveral suurenemise riski kapitalinõue, mis on saadud
lihtsustatud arvutuse kohaselt ja esitatud valuutade kaupa.

R0040/C0110

Intressirisk (kaptiivkindlustu
sandjad ja kaptiivedasikind
lustusandjad) – kapitalinõue –
intressimäära vähenemine –
valuutade kaupa

Kaptiivkindlustusandja või kaptiivedasikindlustusandja intressimää
rade intressikõveral vähenemise riski kapitalinõue, mis on saadud
lihtsustatud arvutuse kohaselt ja esitatud valuutade kaupa.

Elukindlustuse kindlustusrisk

R0100/C0120

Suremusrisk – riskikapital

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 91 määratletud kogu
positiivne riskikapital suremusriskiga seotud kohustuste puhul.

R0100/C0160

Suremusrisk – keskmine sure Keskmine suremusmäär järgmise 12 kuu (t+1) jooksul, kaalutuna
musmäär (t+1)
positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute kindlustussummaga.

R0100/C0180

Suremusrisk – modifitseeritud
kestus

Selliste surma korral tehtavate maksete modifitseeritud kestus
aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus positiivse riskikapitaliga
kindlustuslepingute kohta.

R0110/C0150

Üleelamisrisk – parim hinnang

Parim hinnang üleelamisriskiga seotud kohustuste kohta

R0110/C0160

Üleelamisrisk – keskmine
suremusmäär (t+1)

Keskmine suremusmäär järgmise 12 kuu (t+1) jooksul, kaalutuna
selliste kindlustuslepingute kindlustussummaga, mille puhul kaasneb
suremusmäärade langusega tehniliste eraldiste suurenemine.
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R0110/C0190

Üleelamisrisk – modifitsee
ritud kestus

Selliste soodustatud isikutele tehtavate maksete modifitseeritud
kestus aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus kindlustuslepin
gute kohta, mille puhul kaasneb suremusmäärade langusega tehniliste
eraldiste suurenemine.

R0120/C0120

Töövõimetuse-haigestumuse
risk – riskikapital

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 93 määratletud kogu
positiivne riskikapital töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud
kohustuste puhul.

R0120/C0130

Töövõimetuse-haigestumuse
risk – riskikapital t+1

Lahtris R0120/C0120 esitatud kapitalirisk pärast 12 kuu möödumist.

R0120/C0150

Töövõimetuse-haigestumuse
risk – parim hinnang

Parim hinnang töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud kohustuste
kohta

R0120/C0160

Töövõimetuse-haigestumuse
risk – keskmine töövõimetusehaigestumuse määr (t+1)

Keskmine töövõimetuse-haigestumuse määr järgmise 12 kuu (t+1)
jooksul, kaalutuna positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute
kindlustussummaga.

R0120/C0170

Töövõimetuse-haigestumuse
risk – keskmine töövõimetusehaigestumuse määr t+2

Keskmine töövõimetuse-haigestumuse määr järgmisele 12 kuule järg
neva 12 kuu (t+2) jooksul, kaalutuna positiivse riskikapitaliga kind
lustuslepingute kindlustussummaga.

R0120/C0180

Töövõimetuse-haigestumuse
risk – modifitseeritud kestus

Selliste töövõimetuse-haigestumuse korral tehtavate maksete modifit
seeritud kestus aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus positiivse
riskikapitaliga kindlustuslepingute kohta.

R0120/C0200

Töövõimetuse-haigestumuse
risk – lepingute lõpetamise
määr

Positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute eeldatav lõpetamise
määr järgmise 12 kuu (t+1) jooksul.

R0130/C0140

Kindlustuslepingute katkemise
risk (suurenemine) – lepingute
ülesütlemise tulem

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 95 määratletud positiiv
sete lepingu ülesütlemise tulemite summa

R0130/C0160

Kindlustuslepingute katkemise
risk (suurenemine) – lepingute
keskmine katkemise määr t+1

Positiivse ülesütlemise tulemiga lepingute keskmine katkemise määr.

R0130/C0190

Kindlustuslepingute katkemise
risk (suurenemine) – lepingute
ammendumise keskmine
ajavahemik

Selline keskmine ajavahemik aastates, mille jooksul positiivse ülesüt
lemise tulemiga lepingud ammenduvad.

R0140/C0140

Kindlustuslepingute katkemise
risk (vähenemine) – lepingute
ülesütlemise tulem

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 95 määratletud negatiiv
sete lepingu ülesütlemise tulemite summa

R0140/C0160

Kindlustuslepingute katkemise
risk (vähenemine) – lepingute
keskmine katkemise määr t+1

Negatiivse ülesütlemise tulemiga lepingute keskmine katkemise
määr.

R0140/C0190

Kindlustuslepingute katkemise
risk (vähenemine) – lepingute
ammendumise keskmine
ajavahemik

Selline keskmine ajavahemik aastates, mille jooksul negatiivse
ülesütlemise tulemiga lepingud ammenduvad.

R0150/C0180

Elukindlustuskulude risk –
modifitseeritud kestus

Selliste rahavoogude modifitseeritud kestus aastates, mis kajastuvad
parimas hinnangus elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse edasi
kindlustuslepingutest tulenevate kohustuste kohta.

R0150/C0210

Elukindlustuskulude risk –
väljamaksed

Väljamaksed viimase 12 kuu jooksul seoses elukindlustuse ja
elukindlustuse edasikindlustusega tekkinud kulude eest.
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R0150/C0220

Elukindlustuskulude risk –
keskmine inflatsioonimäär

Kaalutud keskmine inflatsioonimäär, mida on möödunud aastal kasu
tatud elukindlustuslepingutest tulenevaid kohustusi kajastava parima
hinnangu arvutuses ja mida on kaalutud nende kulude nüüdisväärtuse
alusel, mida on kasutatud praegu sellistest lepingutest tulenevate
kohustuste teenindamist kajastava parima hinnangu arvutuses.

R0160/C0230

Elukindlustuse katastroofirisk
– riskikapital

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 96 määratletud kogu
positiivne riskikapital

Tervisekindlustusrisk

R0200/C0120

Tervisekindlustuse suremus
risk – riskikapital

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 97 määratletud kogu
positiivne riskikapital tervisekindlustuse suremusriskiga seotud
kohustuste puhul.

R0200/C0160

Tervisekindlustuse suremus
risk – keskmine suremusmäär
(t+1)

Keskmine suremusmäär järgmise 12 kuu (t+1) jooksul, kaalutuna
positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute kindlustussummaga.

R0200/C0180

Tervisekindlustuse suremus
risk – modifitseeritud kestus

Selliste surma korral tehtavate maksete modifitseeritud kestus
aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus positiivse riskikapitaliga
kindlustuslepingute kohta.

R0210/C0150

Tervisekindlustuse üleelamis
risk – parim hinnang

Parim hinnang tervisekindlustuse üleelamisriskiga seotud kohustuste
kohta

R0210/C0160

Tervisekindlustuse üleelamis
risk – keskmine suremusmäär
(t+1)

Keskmine suremusmäär järgmise 12 kuu (t+1) jooksul, kaalutuna
selliste kindlustuslepingute kindlustussummaga, mille puhul kaasneb
suremusmäärade langusega tehniliste eraldiste suurenemine.

R0210/C0180

Tervisekindlustuse üleelamis
risk – modifitseeritud kestus

Selliste soodustatud isikutele tehtavate maksete modifitseeritud
kestus aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus kindlustuslepin
gute kohta, mille puhul kaasneb suremusmäärade langusega tehniliste
eraldiste suurenemine.

R0220/C0180

Tervisekindlustuse töövõime
tuse-haigestumuse risk (ravi
kulud) – modifitseeritud
kestus

Selliste rahavoogude modifitseeritud kestus aastates, mis kajastuvad
parimas hinnangus ravikulukindlustuslepingutest ja ravikulukindlus
tuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste kohta.

R0220/C0210

Tervisekindlustuse töövõime
tuse-haigestumuse risk (ravi
kulud) – ravikulude hüvitised

Väljamaksed viimase 12 kuu jooksul seoses ravikulukindlustuse ja
ravikulukindlustuse edasikindlustusega tekkinud kulude eest.

R0220/C0220

Tervisekindlustuse töövõime
tuse-haigestumuse risk (ravi
kulud) – keskmine
inflatsioonimäär

Ravikulude hüvitiste kaalutud keskmine inflatsioonimäär, mida on
möödunud aastal kasutatud ravikindlustuslepingutest tulenevaid
kohustusi kajastava parima hinnangu arvutuses ja mida on kaalutud
nende ravikulude hüvitiste nüüdisväärtuse alusel, mida on kasutatud
praegu sellistest lepingutest tulenevaid kohustusi kajastava parima
hinnangu arvutuses.

R0230/C0120

Tervisekindlustuse töövõime
tuse-haigestumuse risk (sisse
tuleku kaotus) – riskikapital

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 100 määratletud kogu
positiivne riskikapital töövõimetusest-haigestumusest tingitud sissetu
leku kaotuse riskiga seotud kohustuste puhul.
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R0230/C0130

Tervisekindlustuse töövõime
tuse-haigestumuse risk (sisse
tuleku kaotus) – riskikapital
t+1

Lahtris R0230/C0120 esitatud kapitalirisk pärast 12 kuu möödumist.

R0230/C0150

Tervisekindlustuse töövõime
tuse-haigestumuse risk (sisse
tuleku kaotus) – parim
hinnang

Parim hinnang töövõimetuse-haigestumuse riskiga seotud kohustuste
kohta

R0230/C0160

Tervisekindlustuse töövõime
tuse-haigestumuse risk (sisse
tuleku kaotus) – keskmine
töövõimetuse-haigestumuse
määr (t+1)

Keskmine töövõimetuse-haigestumuse määr järgmise 12 kuu (t+1)
jooksul, kaalutuna positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute
kindlustussummaga.

R0230/C0170

Tervisekindlustuse töövõime
tuse-haigestumuse risk (sisse
tuleku kaotus) – keskmine
töövõimetuse-haigestumuse
määr t+2

Keskmine töövõimetuse-haigestumuse määr järgmisele 12 kuule järg
neva 12 kuu (t+2) jooksul, kaalutuna positiivse riskikapitaliga kind
lustuslepingute kindlustussummaga.

R0230/C0180

Tervisekindlustuse töövõime
tuse-haigestumuse risk (sisse
tuleku kaotus) – modifitsee
ritud kestus

Selliste töövõimetuse-haigestumuse korral tehtavate maksete modifit
seeritud kestus aastates, mis kajastuvad parimas hinnangus positiivse
riskikapitaliga kindlustuslepingute kohta.

R0230/C0200

Tervisekindlustuse töövõime
tuse-haigestumuse risk (sisse
tuleku kaotus) – lepingute
lõpetamise määr

Positiivse riskikapitaliga kindlustuslepingute eeldatav lõpetamise
määr järgmise 12 kuu jooksul.

R0240/C0140

SLT tervisekindlustuslepingute
katkemise risk (suurenemine)
– lepingute ülesütlemise tulem

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 102 määratletud positiiv
sete lepingu ülesütlemise tulemite summa

R0240/C0160

SLT tervisekindlustuslepingute
katkemise risk (suurenemine)
– keskmine lepingute katke
mise määr (t+1)

Positiivse ülesütlemise tulemiga lepingute keskmine katkemise määr.

R0240/C0190

SLT tervisekindlustuslepingute
katkemise risk (suurenemine)
– lepingute ammendumise
keskmine ajavahemik

Selline keskmine ajavahemik aastates, mille jooksul positiivse ülesüt
lemise tulemiga lepingud ammenduvad.

R0250/C0140

SLT tervisekindlustuslepingute
katkemise risk (vähenemine) –
lepingute ülesütlemise tulem

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 102 määratletud negatiiv
sete lepingu ülesütlemise tulemite summa

R0250/C0160

SLT tervisekindlustuslepingute
katkemise risk (vähenemine) –
keskmine lepingute katkemise
määr (t+1)

Negatiivse ülesütlemise tulemiga lepingute keskmine katkemise
määr.

R0250/C0190

SLT tervisekindlustuslepingute Selline keskmine ajavahemik aastates, mille jooksul negatiivse
katkemise risk (vähenemine) – ülesütlemise tulemiga lepingud ammenduvad.
lepingute ammendumise kesk
mine ajavahemik
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R0260/C0180

Tervisekindlustuskulude risk –
modifitseeritud kestus

Selliste rahavoogude modifitseeritud kestus aastates, mis kajastuvad
parimas hinnangus tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse
edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste kohta.

R0260/C0210

Tervisekindlustuskulude risk –
väljamaksed

Väljamaksed viimase 12 kuu jooksul seoses tervisekindlustuse ja
tervisekindlustuse edasikindlustusega tekkinud kulude eest.

R0260/C0220

Tervisekindlustuskulude risk –
keskmine inflatsioonimäär

Kaalutud keskmine inflatsioonimäär, mida kasutatud tervisekindlus
tuslepingutest tulenevaid kohustusi kajastava parima hinnangu arvu
tuses ja mida on kaalutud nende kulude nüüdisväärtusega, mida on
kasutatud praegu sellistest lepingutest tulenevate kohustuste teenin
damist kajastava parima hinnangu arvutuses.

S.27.01 – Solventsuskapitalinõue – kahju- ja tervisekindlustuse katastroofi
risk
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe iga-aastast esitamist gruppide, eraldatud vahen
dite kogumite, kattuvusega kohandamise portfellide ja ülejäänud osa kohta.
Vorm SR.27.01 tuleb täita iga eraldatud vahendite kogumi, kattuvusega kohan
damise portfelli ja ülejäänud osa kohta. Kui eraldatud vahendite kogumil on
kattuvusega kohandamise portfell või vastupidi, tuleb neid käsitleda eraldi fondi
dena. Käesolev vorm tuleb esitada oluliste eraldatud vahendite kogumite ja kattu
vusega kohandamise portfellide kõikide allfondide kohta, mis on esitatud vormi
S.01.03 teises tabelis.
Kui ettevõtja on konsolideeritud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artikli 335 lõike 1 punktidele a, b ja c, täidetakse vorm S.27.01 tema eraldatud
vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli kohta juhul, kui kasuta
takse ainult 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) või
kombineeritakse seda 2. meetodiga (mahaarvamise ja agregeerimise meetod).
Vormi ülesanne on selgitada, kuidas on katastroofiriski mooduli puhul arvutatud
solventsuskapitalinõue ja millised põhitegurid seda mõjutavad.
Iga katastroofiriski liigi puhul tuleb kindlaks määrata ettevõtja asjaomastest edasi
kindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaanda
mise mõju. Selle arvutamiseks kasutatakse prognoosi, mis peab põhinema järg
mise aruandeaasta edasikindlustusprogrammil, mis on esitatud edasikindlustust
käsitlevates vormides järgmise aruandeaasta fakultatiivse kindlustuskaitse (II
lisa vormid S.30.01 ja S.30.02) ja lõppeva edasikindlustusprogrammi (II lisa
vormid S.30.03 ja S.30.04) kohta.
Riskimaandamise tulemusena sissenõutavate summade hindamisel tuleb ettevõtjal
lähtuda direktiivist 2009/138/EÜ, delegeeritud määrusest (EL) 2015/35 ja asja
omastest tehnilistest standarditest. Ettevõtja peab täitma katastroofiriski käsitleva
aruandlusvormi ainult nii detailselt, kui seda on vaja arvutuse tegemiseks.
Nagu sätestatud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 105 lõike 2 punktis b ja lõike 4
punktis c, käsitatakse katastroofiriski kahjukindlustuse kindlustusriski ja tervise
kindlustusriski moodulite puhul kahjumi teenimise riskina või riskina, et ettevõtja
kohustiste väärtus muutub ebasoodsalt tulenevalt hinnastamise või tehniliste eral
diste hindamise eelduste olulisest ebakindlusest, mis on seotud äärmuslike või
erakordsete sündmustega.
Kapitalinõue esitatakse nii ilma ettevõtja asjaomastest edasikindlustuslepingutest
ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõjuta kui ka koos
sellega. Kui kapitalinõue on esitatud koos riskimaandamise mõjuga, siis ei arvata
sellest maha tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestavat kohandust.
Riskimaandamise mõju esitatakse vaikimisi positiivse väärtusena, et selle saaks
maha arvata.
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Kui riskide hajutamise mõju vähendab kapitalinõuet, esitatakse see vaikimisi
negatiivse väärtusena.
Grupi aruandluse puhul peavad olema täidetud järgmised konkreetsed nõuded.
d) Teave esitatakse juhul, kui kasutatakse ainult 1. meetodit, mis on sätestatud
direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230, või kombineeritakse seda sama direktiivi
artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.
e) Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse teave üksnes grupi sellise
osa kohta, mille puhul on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 sätes
tatud 1. meetodit.
f) Teavet ei esitata juhul, kui grupp kasutab ainult direktiivi 2009/138/EÜ artik
lis 233 sätestatud 2. meetodit.

▼M1
__________

▼B
Z0020

Eraldatud vahendite kogum /
kattuvusega kohandamise
portfell / ülejäänud osa

Märkige, kas esitatud näitajad on seotud eraldatud vahendite kogumi,
kattuvusega kohandamise portfelli või ülejäänud osaga. Valige üks
järgmisest loetelust:
1 – eraldatud vahendite kogum / kattuvusega kohandamise portfell
2 – ülejäänud osa

Z0030

Fondi/portfelli number

Kui Z0020 = 1, eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohan
damise portfelli tunnuskood. Selle määrab grupi järelevalve alla
kuuluv ettevõtja ning see peab olema järjepidev ja langema kokku
muudel vormidel esitatud eraldatud vahendite kogumi / portfelli
numbriga.
►M2

__________ ◄

Kahjukindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte

C0010/R0010

Solventsuskapitalinõue enne
riskimaandamist –
looduskatastroofirisk

See on kogu looduskatastroofirisk, mis tuleneb kõikidest looduska
tastroofiriski liikidest ja milles on võetud arvesse lahtris C0010/
R0070 esitatud looduskatastroofi liikide vahelise riskide hajutamise
mõju, enne riskimaandamist

C0010/
R0020–R0060

Solventsuskapitalinõue enne
riskimaandamist – looduska
tastroofirisk liikide kaupa

See on iga looduskatastroofiriski liigiga seotud kapitalinõude kogu
summa, milles on võetud arvesse piirkondade- ja tsoonidevahelise
riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

C0010/R0070

Solventsuskapitalinõue enne
riskimaandamist – looduska
tastroofi liikide vaheline
riskide hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri looduskatastroofiriski liikidega
seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, enne riskimaandamist.
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C0020/R0010

Riskimaandamise kogumõju –
looduskatastroofirisk

See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb kõikide looduska
tastroofi liikide puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbe
listest varakogumitest ja milles on võetud arvesse lahtris C0020/
R0070 esitatud looduskatastroofi liikide vahelise riskide hajutamise
mõju.

C0020/
R0020–R0060

Riskimaandamise kogumõju –
looduskatastroofirisk liikide
kaupa

See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb iga looduskatas
troofi liigi puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest
varakogumitest.

C0020/R0070

Riskimaandamise kogumõju – Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri looduskatastroofi liikide
looduskatastroofi liikide vahe puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogu
line riskide hajutamine
mitest tuleneva riskimaandamise mõju liitmisest.

C0030/R0010

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist –
looduskatastroofirisk

See on kogu looduskatastroofirisk, mis tuleneb kõikidest looduska
tastroofiriski liikidest ja milles on võetud arvesse lahtris C0030/
R0070 esitatud looduskatastroofi liikide vahelise riskide hajutamise
mõju, pärast riskimaandamist

C0030/
R0020–R0060

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist – looduska
tastroofirisk liikide kaupa

See on iga looduskatastroofiriski liigiga seotud kapitalinõude kogu
summa, milles on võetud arvesse piirkondade- ja tsoonidevahelise
riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.
Summa kajastab iga looduskatastroofiriski liigiga seotud kapitali
nõuet pärast riskimaandamist.

C0030/R0070

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist – looduska
tastroofi liikide vaheline
riskide hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri looduskatastroofiriski liikidega
seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, pärast riskimaandamist.

C0010/R0080

Solventsuskapitalinõue enne
riskimaandamist – varakind
lustuse mitteproportsionaalse
edasikindlustuse
katastroofirisk

See on kogu katastroofirisk, mis tuleneb varakindlustuse mittepro
portsionaalsest edasikindlustusest, enne riskimaandamist.

C0020/R0080

Riskimaandamise kogumõju –
varakindlustuse mitteproport
sionaalse edasikindlustuse
katastroofirisk

See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb varakindlustuse
mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul grupi edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

C0030/R0080

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist – varakind
lustuse mitteproportsionaalse
edasikindlustuse
katastroofirisk

See on kogu katastroofirisk, mis tuleneb varakindlustuse mittepro
portsionaalsest edasikindlustusest, pärast riskimaandamist.

C0010/R0090

Solventsuskapitalinõue enne
riskimaandamist – inimtekke
lise katastroofi risk

See on kogu inimtekkelise katastroofi risk, mis tuleneb kõikidest
inimtekkelise katastroofi riski liikidest ja milles on võetud arvesse
lahtris C0010/R0160 esitatud inimtekkelise katastroofi liikide vahe
lise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

C0010/
R0100–R0150

Solventsuskapitalinõue enne
riskimaandamist – inimtekke
lise katastroofi risk liikide
kaupa

See on iga inimtekkelise katastroofi riski liigiga seotud kapitalinõude
kogusumma, milles on võetud arvesse inimtekkelise katastroofi
liikide vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.
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C0010/R0160

Solventsuskapitalinõue enne
riskimaandamist – inimtekke
lise katastroofi liikide vaheline
riskide hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri inimtekkelise katastroofi
riski liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, enne
riskimaandamist.

C0020/R0090

Riskimaandamise kogumõju –
inimtekkelise katastroofi risk

See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb kõikide inimtekke
lise katastroofi liikide puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest ja milles on võetud arvesse lahtris
C0020/R0160 esitatud inimtekkelise katastroofi liikide vahelise
riskide hajutamise mõju.

C0020/
R0100–R0150

Riskimaandamise kogumõju –
inimtekkelise katastroofi risk
liikide kaupa

See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb iga inimtekkelise
katastroofi liigi puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbe
listest varakogumitest.

C0020/R0160

Riskimaandamise kogumõju –
inimtekkelise katastroofi
liikide vaheline riskide
hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri inimtekkelise katastroofi
liikide puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest
varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju liitmisest.

C0030/R0090

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist – inimtekke
lise katastroofi risk

See on kogu inimtekkelise katastroofi risk, mis tuleneb kõikidest
inimtekkelise katastroofi riski liikidest ja milles on võetud arvesse
lahtris C0030/R0160 esitatud inimtekkelise katastroofi liikide vahe
lise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

C0030/
R0100–R0150

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist – inimtekke
lise katastroofi risk liikide
kaupa

See on iga inimtekkelise katastroofi riski liigiga seotud kapitalinõude
kogusumma, milles on võetud arvesse inimtekkelise katastroofi
liikide vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

C0030/R0160

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist – inimtekke
lise katastroofi liikide vaheline
riskide hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri inimtekkelise katastroofi
riski liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, pärast
riskimaandamist.

C0010/R0170

Solventsuskapitalinõue enne
riskimaandamist – kahjukind
lustuse muu katastroofirisk

See on kogu kahjukindlustuse muu katastroofirisk, mis tuleneb kõiki
dest kahjukindlustuse muu katastroofiriski liikidest ja milles on võetud
arvesse lahtris C0010/R0180 esitatud kahjukindlustuse muu katastroofi
liikide vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

C0010/R0180

Solventsuskapitalinõue enne
riskimaandamist – kahjukind
lustuse muu katastroofi liikide
vaheline riskide hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri kahjukindlustuse muu
katastroofiriski liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmi
sest, enne riskimaandamist.
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C0020/R0170

Riskimaandamise kogumõju –
kahjukindlustuse muu
katastroofirisk

See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb kõikide kahjukind
lustuse muu katastroofi liikide puhul grupi edasikindlustuslepingutest
ja eriotstarbelistest varakogumitest ja milles on võetud arvesse lahtris
C0020/R0180 esitatud kahjukindlustuse muu katastroofi liikide vahe
lise riskide hajutamise mõju.

C0020/R0180

Riskimaandamise kogumõju –
kahjukindlustuse muu katas
troofi liikide vaheline riskide
hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri kahjukindlustuse muu
katastroofi liikide puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju liitmisest.

C0030/R0170

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist – kahjukind
lustuse muu katastroofirisk

See on kogu kahjukindlustuse muu katastroofirisk, mis tuleneb kõiki
dest kahjukindlustuse muu katastroofiriski liikidest ja milles on
võetud arvesse lahtris C0030/R0180 esitatud kahjukindlustuse muu
katastroofi liikide vahelise riskide hajutamise mõju, pärast
riskimaandamist.

C0030/R0180

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist – kahjukind
lustuse muu katastroofi liikide
vaheline riskide hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri kahjukindlustuse muu
katastroofiriski liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmi
sest, pärast riskimaandamist.

C0010/R0190

Solventsuskapitalinõue enne
riskimaandamist – kogu
kahjukindlustuse katastroofi
risk ilma riskide hajutamiseta

See on kogu kahjukindlustuse katastroofirisk, mis tuleneb kõikidest
kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulitest (looduskatastroofi
risk, varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katas
troofirisk, inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu
katastroofirisk), kuid milles ei ole võetud arvesse kõnealuste alam
moodulite vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

C0010/R0200

Solventsuskapitalinõue enne
riskimaandamist – kahjukind
lustuse katastroofiriski alam
moodulite vaheline riskide
hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri kahjukindlustuse katastroo
firiski alammoodulitega (looduskatastroofirisk, varakindlustuse mitte
proportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk, inimtekkelise katas
troofi risk ja kahjukindlustuse muu katastroofirisk) seotud kapitali
nõude kogusummade liitmisest, enne riskimaandamist.

C0010/R0210

Solventsuskapitalinõue enne
riskimaandamist – kogu
kahjukindlustuse katastroofi
risk koos riskide hajutamisega

See on kogu kahjukindlustuse katastroofirisk, mis tuleneb kõikidest
kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulitest (looduskatastroofi
risk, varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofi
risk, inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu katastroofi
risk) ja milles on võetud arvesse lahtris C0010/R0200 esitatud kõnealuste
alammoodulite vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

C0020/R0190

Riskimaandamise kogumõju –
kogu kahjukindlustuse katas
troofirisk ilma riskide
hajutamiseta

See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb kõikide kahjukind
lustuse katastroofiriski alammoodulite (looduskatastroofirisk, vara
kindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk,
inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu katastroofirisk)
puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogu
mitest, kuid milles ei ole võetud arvesse kõnealuste alammoodulite
vahelise riskide hajutamise mõju.

C0020/R0200

Riskimaandamise kogumõju –
kahjukindlustuse katastroofi
riski alammoodulite vaheline
riskide hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri kahjukindlustuse katastroo
firiski alammoodulite (looduskatastroofirisk, varakindlustuse mitte
proportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk, inimtekkelise katas
troofi risk ja kahjukindlustuse muu katastroofirisk) puhul grupi edasi
kindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva
riskimaandamise mõju liitmisest.

C0020/R0210

Riskimaandamise kogumõju –
kogu kahjukindlustuse katas
troofirisk koos riskide
hajutamisega

See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb kõikide kahjukind
lustuse katastroofiriski alammoodulite (looduskatastroofirisk, vara
kindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk,
inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu katastroofirisk)
puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogu
mitest ja milles on võetud arvesse lahtris C0020/R0200 esitatud
kõnealuste alammoodulite vahelise riskide hajutamise mõju.

C0030/R0190

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist – kogu
kahjukindlustuse katastroofi
risk ilma riskide hajutamiseta

See on kogu kahjukindlustuse katastroofirisk, mis tuleneb kõikidest
kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulitest (looduskatastroofi
risk, varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katas
troofirisk, inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu
katastroofirisk), kuid milles ei ole võetud arvesse kõnealuste alam
moodulite vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.
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C0030/R0200

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist – kahjukind
lustuse katastroofiriski alam
moodulite vaheline riskide
hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri kahjukindlustuse katastroo
firiski alammoodulitega (looduskatastroofirisk, varakindlustuse mitte
proportsionaalse edasikindlustuse katastroofirisk, inimtekkelise katas
troofi risk ja kahjukindlustuse muu katastroofirisk) seotud kapitali
nõude kogusummade liitmisest, pärast riskimaandamist.

C0030/R0210

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist – kogu
kahjukindlustuse katastroofi
risk koos riskide hajutamisega

See on kogu kahjukindlustuse katastroofirisk, mis tuleneb kõikidest
kahjukindlustuse katastroofiriski alammoodulitest (looduskatastroofi
risk, varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse katas
troofirisk, inimtekkelise katastroofi risk ja kahjukindlustuse muu
katastroofirisk) ja milles on võetud arvesse lahtris C0030/R0200
esitatud kõnealuste alammoodulite vahelise riskide hajutamise
mõju, pärast riskimaandamist.

Tervisekindlustuse katastroofirisk – kokkuvõte

C0010/R0300

Solventsuskapitalinõue enne
riskimaandamist – tervise
kindlustuse katastroofirisk

See on kogu tervisekindlustuse katastroofirisk, mis tuleneb kõikidest
tervisekindlustuse katastroofiriski alammoodulitest ja milles on
võetud arvesse lahtris C0010/R0340 esitatud kõnealuste alammoodu
lite vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

C0010/
R0310–R0330

Solventsuskapitalinõue enne
riskimaandamist – tervise
kindlustuse katastroofiriski
alammoodulid

See on iga tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduliga seotud
kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse riikidevahelise
riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

C0010/R0340

Solventsuskapitalinõue enne
riskimaandamist – tervise
kindlustuse katastroofiriski
alammoodulite vaheline
riskide hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri tervisekindlustuse katas
troofiriski alammoodulitega seotud kapitalinõude kogusummade liit
misest, enne riskimaandamist.

C0020/R0300

Riskimaandamise kogumõju –
tervisekindlustuse
katastroofirisk

See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb kõikide tervisekind
lustuse katastroofiriski alammoodulite puhul grupi edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest ja milles on võetud
arvesse lahtris C0020/R0340 esitatud kõnealuste alammoodulite
vahelise riskide hajutamise mõju.

C0020/
R0310–R0330

Riskimaandamise kogumõju –
tervisekindlustuse katastroofi
riski alammoodulid

See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb iga tervisekindlus
tuse katastroofiriski alammooduli puhul grupi edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest.

C0020/R0340

Riskimaandamise kogumõju –
tervisekindlustuse katastroofi
riski alammoodulite vaheline
riskide hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri tervisekindlustuse katas
troofiriski alammoodulite puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju
liitmisest.

C0030/R0300

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist – tervise
kindlustuse katastroofirisk

See on kogu tervisekindlustuse katastroofirisk, mis tuleneb kõikidest
tervisekindlustuse katastroofiriski alammoodulitest ja milles on
võetud arvesse lahtris C0030/R0340 esitatud kõnealuste alammoodu
lite vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.
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C0030/
R0310–R0330

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist – tervise
kindlustuse katastroofiriski
alammoodulid

See on iga tervisekindlustuse katastroofiriski alammooduliga seotud
kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse riikidevahelise
riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

C0030/R0340

Solventsuskapitalinõue pärast
riskimaandamist – tervise
kindlustuse katastroofiriski
alammoodulite vaheline
riskide hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri tervisekindlustuse katas
troofiriski alammoodulitega seotud kapitalinõude kogusummade liit
misest, pärast riskimaandamist.

Kahjukindlustuse katastroofirisk
Looduskatastroofirisk – torm
C0040/
R0610–R0780

Hinnang teenitavate bruto
kindlustusmaksete kohta –
muude piirkondade kaupa

Hinnang kindlustusmaksete kohta, mida grupp teenib järgmisel aastal
14 piirkonnas, mis ei kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka
(delegeeritud määruse (EL) 2015/35 III lisas sätestatud piirkondades,
välja arvatud V või XIII lisas sätestatud piirkondades) lepingute
puhul mis on seotud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
sätestatud tule- ja muu varakahju kindlustuse äriliini kohustuste ja
sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulene
vate kohustustega, mis hõlmavad tormiriski, ning merenduse, lennun
duse ja transpordi kindlustuse äriliini kohustuste ja sellega seotud
proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustus
tega, mis hõlmavad tormi poolt maismaal asuvale varale tekitatud
kahju.
Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul, arvamata maha edasikind
lustuslepingute kindlustusmakseid.

C0040/R0790

Hinnang teenitavate bruto
kindlustusmaksete kohta –
muud piirkonnad tormiriski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

Hinnang selliste kindlustusmaksete kogusumma kohta, mida grupp
teenib järgmisel aastal 14 piirkonnas, mis ei kuulu ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade hulka, enne riskide hajutamist.

C0050/
R0400–R0590

Riskipositsioon –
Kindlustussummade kogusumma 20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna
►M1 määratletud ◄ piirkon kaupa järgmiste äriliinide puhul:
dade kaupa
tule- ja muu varakahju kindlustus, mis katab asjaomases ►M1 määrat
letud ◄ piirkonnas tormiriski, sealhulgas proportsionaalse edasikindlus
tuse lepingutest tulenevad kohustused; ning
merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, mis katab asjaomases
►M1 määratletud ◄ piirkonnas tormi poolt maismaal asuvale varale
tekitatud kahju, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest
tulenevad kohustused.

C0050/R0600

Riskipositsioon –
►M1 määratletud ◄ piir
konnad tormiriski puhul
kokku enne riskide hajutamist

20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna koguriskipositsioon enne riskide
hajutamist.

C0060/
R0400–R0590

Täpsustatud brutokahju –
Tormiga seotud täpsustatud brutokahju, milles on võetud arvesse
►M1 määratletud ◄ piirkon tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju, 20 ►M1 määratletud ◄
dade kaupa
piirkonna kaupa.

C0060/R0600

Täpsustatud brutokahju –
►M1 määratletud ◄ piir
konnad tormiriski puhul
kokku enne riskide hajutamist

20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna täpsustatud brutokahju kogu
summa enne riskide hajutamist.
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C0070/
R0400–R0590

Katastroofiriski riskitegur enne Tormiriski riskitegur, milles on võetud arvesse tsoonidevahelise
riskimaandamist –
riskide hajutamise mõju, 20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna kaupa.
►M1 määratletud ◄ piirkon
dade kaupa

C0070/R0600

Katastroofiriski riskitegur enne
riskimaandamist –
►M1 määratletud ◄ piir
konnad tormiriski puhul
kokku enne riskide hajutamist

C0080/
R0400–R0590

Tormiriski kapitalinõue stsenaariumi A või B järgi, olenevalt sellest,
Stsenaarium A või B –
►M1 määratletud ◄ piirkon kumb neist on suurem, 20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna kaupa.
dade kaupa
Summade võrdlemiseks võetakse arvesse selle riski puhul grupi
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tule
neva riskimaandamise mõju.

C0090/
R0400–R0590

Katastroofiriski kapitalinõue
Tormiriski kapitalinõue stsenaariumi A või B järgi, olenevalt sellest,
enne riskimaandamist –
kumb neist on suurem, 20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna kaupa,
►M1 määratletud ◄ piirkon enne riskimaandamist.
dade kaupa

C0090/R0600

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist –
►M1 määratletud ◄ piir
konnad tormiriski puhul
kokku enne riskide hajutamist

20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna tormiriski kapitalinõuete kogu
summa, enne riskimaandamist.

C0090/R0790

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist – muud
piirkonnad tormiriski puhul
kokku enne riskide hajutamist

Nende piirkondade tormiriski kapitalinõuete kogusumma, mis ei
kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka, enne riskimaanda
mist. Tegu on kohese kahju summaga, millest ei ole maha arvatud
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sisse
nõutavaid summasid.

C0090/R0800

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist – kõik
piirkonnad tormiriski puhul
kokku enne riskide hajutamist

Kõikide piirkondade tormiriski kapitalinõuete kogusumma, enne
riskimaandamist.

C0090/R0810

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist – piir
kondadevahelise riskide haju
tamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii
►M1 määratletud ◄ piirkondade kui ka muude piirkondade) tormi
riskiga seotud kapitalinõuete liitmisest.

C0090/R0820

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist –
tormiriski puhul kokku pärast
riskide hajutamist

See on tormiriski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud
arvesse lahtris C0090/R0810 esitatud riskide hajutamise mõju, enne
riskimaandamist.

C0100/
R0400–R0590

Riskimaandamise hinnangu
line mõju – ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kaupa

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul
grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest,
võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi
kindlustusmakseid, valitud stsenaariumi korral, 20 ►M1 määrat
letud ◄ piirkonna kaupa.

Täpsustatud kogubrutokahju ja koguriskipositsiooni suhe.
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C0100/R0600

Riskimaandamise hinnangu
line mõju – ►M1 määrat
letud ◄ piirkonnad tormiriski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna tormiriski riskimaandamise
hinnanguline kogumõju.

C0100/R0790

Riskimaandamise hinnangu
line mõju – muud piirkonnad
tormiriski puhul kokku enne
riskide hajutamist

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul
grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest,
võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi
kindlustusmakseid, nendes piirkondades kokku, mis ei kuulu
►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka.

C0100/R0800

Riskimaandamise hinnangu
line mõju – kõik piirkonnad
tormiriski puhul kokku enne
riskide hajutamist

Kõikide piirkondade
kogumõju.

C0110/
R0400–R0590

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlus
tusmaksed – ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kaupa

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad selle riski puhul grupi edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, valitud stsenaariumi korral,
20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna kaupa.

C0110/R0600

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlus
tusmaksed – ►M1 määrat
letud ◄ piirkonnad tormiriski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustusmaksed kokku.

C0110/R0790

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlus
tusmaksed – muud piirkonnad
tormiriski puhul kokku enne
riskide hajutamist

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad selle riski puhul grupi edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, nendes piirkondades
kokku, mis ei kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka.

C0110/R0800

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlus
tusmaksed – kõik piirkonnad
tormiriski puhul kokku enne
riskide hajutamist

Kõikide piirkondade kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangu
lised kindlustusmaksed kokku.

C0120/
R0400–R0590

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist –
►M1 määratletud ◄ piirkon
dade kaupa

Tormiriski kapitalinõue pärast grupi edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju
mahaarvamist, valitud stsenaariumi korral, ►M1 määratletud ◄ piir
kondade kaupa.

C0120/R0600

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist –
►M1 määratletud ◄ piir
konnad tormiriski puhul
kokku enne riskide hajutamist

Kapitalinõue pärast grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelis
test varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist
20s ►M1 määratletud ◄ piirkonnas kokku.

C0120/R0790

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist –
muud piirkonnad tormiriski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

Nende piirkondade tormiriski kapitalinõuete kogusumma, mis ei
kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka, pärast riskimaanda
mist. Tegu on kohese kahju summaga, millest on maha arvatud
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sisse
nõutavad summad.

tormiriski

riskimaandamise

hinnanguline
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C0120/R0800

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist – kõik
piirkonnad tormiriski puhul
kokku enne riskide hajutamist

Kapitalinõue pärast grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelis
test varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist
kõikides piirkondades kokku.

C0120/R0810

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist – piir
kondadevahelise riskide haju
tamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii
►M1 määratletud ◄ piirkondade kui ka muude piirkondade) tormi
riskiga seotud kapitalinõuete liitmisest, pärast riskimaandamist.

C0120/R0820

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist –
tormiriski puhul kokku pärast
riskide hajutamist

See on tormiriski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud
arvesse lahtris C0120/R0810 esitatud riskide hajutamise mõju, pärast
riskimaandamist.

Looduskatastroofirisk – maavärin

C0130/
R1040–R1210

Hinnang teenitavate bruto
kindlustusmaksete kohta –
muude piirkondade kaupa

Hinnang kindlustusmaksete kohta, mida grupp teenib järgmisel aastal
14 piirkonnas, mis ei kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka
(delegeeritud määruse (EL) 2015/35 III lisas sätestatud piirkondades,
välja arvatud V või XIII lisas sätestatud piirkondades) lepingute
puhul, mis katavad järgmiste äriliinidega seotud kohustusi:
tule- ja muu varakahju kindlustus, mis katab maavärinariski, seal
hulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad
kohustused; ning
merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, mis katab maavärina
poolt maismaal asuvale varale tekitatud kahju, sealhulgas proportsio
naalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused.
Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul, arvamata maha edasikind
lustuslepingute kindlustusmakseid.

C0130/R1220

Hinnang teenitavate bruto
kindlustusmaksete kohta –
muud piirkonnad maavärina
riski puhul kokku enne riskide
hajutamist

C0140/
R0830–R1020

Riskipositsioon –
Kindlustussummade kogusumma 20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna
►M1 määratletud ◄ piirkon kaupa järgmiste äriliinide puhul:
dade kaupa
tule- ja muu varakahju kindlustus, mis katab asjaomases
►M1 määratletud ◄ piirkonnas maavärinariski, sealhulgas proport
sionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning

Hinnang selliste kindlustusmaksete kogusumma kohta, mida grupp
teenib järgmisel aastal piirkondades, mis ei kuulu ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade hulka.

merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, mis katab asja
omases ►M1 määratletud ◄ piirkonnas maavärina poolt maismaal
asuvale varale tekitatud kahju, sealhulgas proportsionaalse edasikind
lustuse lepingutest tulenevad kohustused.

C0140/R1030

Riskipositsioon –
►M1 määratletud ◄ piir
konnad maavärinariski puhul
kokku enne riskide hajutamist

20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna koguriskipositsioon.
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C0150/
R0830–R1020

Maavärinaga seotud täpsustatud brutokahju, milles on võetud arvesse
Täpsustatud brutokahju –
►M1 määratletud ◄ piirkon tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju, 20 ►M1 määratletud ◄
dade kaupa
piirkonna kaupa.

C0150/R1030

Täpsustatud brutokahju –
►M1 määratletud ◄ piir
konnad maavärinariski puhul
kokku enne riskide hajutamist

C0160/
R0830–R1020

Katastroofiriski riskitegur enne Maavärinariski riskitegur, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt
riskimaandamist –
ja milles on võetud arvesse tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju,
►M1 määratletud ◄ piirkon 20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna kaupa.
dade kaupa

C0160/R1030

Katastroofiriski riskitegur enne
riskimaandamist –
►M1 määratletud ◄ piir
konnad maavärinariski puhul
kokku enne riskide hajutamist

C0170/
R0830–R1020

Katastroofiriski kapitalinõue
Maavärinariski kapitalinõue 20 ►M1
enne riskimaandamist –
kaupa, enne riskimaandamist.
►M1 määratletud ◄ piirkon
dade kaupa

C0170/R1030

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist –
►M1 määratletud ◄ piir
konnad maavärinariski puhul
kokku enne riskide hajutamist

20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna maavärinariski kapitalinõuete
kogusumma, enne riskimaandamist.

C0170/R1220

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist – muud
piirkonnad maavärinariski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

Nende piirkondade maavärinariski kapitalinõuete kogusumma, mis ei
kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka, enne riskimaanda
mist. Tegu on kohese kahju summaga, millest ei ole maha arvatud
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sisse
nõutavaid summasid.

C0170/R1230

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist – kõik
piirkonnad maavärinariski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

Kõikide piirkondade maavärinariski kapitalinõuete kogusumma, enne
riskimaandamist.

C0170/R1240

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist – piir
kondadevahelise riskide haju
tamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kui ka muude piirkondade) maavärinariski
liitmisest.

C0170/R1250

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist –
maavärinariski puhul kokku
pärast riskide hajutamist

See on maavärinariski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud
arvesse lahtris C0170/R1240 esitatud riskide hajutamise mõju, enne
riskimaandamist.

C0180/
R0830–R1020

Riskimaandamise hinnangu
line mõju – ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kaupa

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul
grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest,
võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi
kindlustusmakseid, 20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna kaupa.

20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna maavärinaga seotud täpsustatud
brutokahju kogusumma.

Täpsustatud kogubrutokahju ja koguriskipositsiooni suhe.

määratletud ◄ piirkonna
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C0180/R1030

Riskimaandamise hinnangu
line mõju – ►M1 määrat
letud ◄ piirkonnad maaväri
nariski puhul kokku enne
riskide hajutamist

20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna riskimaandamise hinnanguline
kogumõju.

C0180/R1220

Riskimaandamise hinnangu
line mõju – muud piirkonnad
maavärinariski puhul kokku
enne riskide hajutamist

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul
grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest,
võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi
kindlustusmakseid, nendes piirkondades kokku, mis ei kuulu
►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka.

C0180/R1230

Riskimaandamise hinnangu
line mõju – kõik piirkonnad
maavärinariski puhul kokku
enne riskide hajutamist

Kõikide piirkondade riskimaandamise hinnanguline kogumõju.

C0190/
R0830–R1020

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlus
tusmaksed – ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kaupa

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad selle riski puhul grupi edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, 20 ►M1 määratletud ◄
piirkonna kaupa.

C0190/R1030

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlus
tusmaksed – ►M1 määrat
letud ◄ piirkonnad maaväri
nariski puhul kokku enne
riskide hajutamist

20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustusmaksed kokku.

C0190/R1220

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlus
tusmaksed – muud piirkonnad
maavärinariski puhul kokku
enne riskide hajutamist

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad selle riski puhul grupi edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, nendes piirkondades
kokku, mis ei kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka.

C0190/R1230

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlus
tusmaksed – kõik piirkonnad
maavärinariski puhul kokku
enne riskide hajutamist

Kõikide piirkondade kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangu
lised kindlustusmaksed kokku.

C0200/
R0830–R1020

Maavärinariski kapitalinõue pärast grupi edasikindlustuslepingutest ja
Katastroofiriski kapitalinõue
eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju
pärast riskimaandamist –
►M1 määratletud ◄ piirkon mahaarvamist, 20 ►M1 määratletud ◄ piirkonna kaupa.
dade kaupa

C0200/R1030

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist –
►M1 määratletud ◄ piir
konnad maavärinariski puhul
kokku enne riskide hajutamist

Maavärinariski kapitalinõue pärast grupi edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju
mahaarvamist 20s ►M1 määratletud ◄ piirkonnas kokku.

C0200/R1220

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist –
muud piirkonnad maavärina
riski puhul kokku enne riskide
hajutamist

Nende piirkondade maavärinariski kapitalinõuete kogusumma, mis ei
kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka, pärast riskimaanda
mist. Tegu on kohese kahju summaga, millest on maha arvatud
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sisse
nõutavad summad.
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C0200/R1230

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist – kõik
piirkonnad maavärinariski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

Maavärinariski kapitalinõue pärast grupi edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju
mahaarvamist kõikides piirkondades kokku.

C0200/R1240

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist – piir
kondadevahelise riskide haju
tamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kui ka muude piirkondade) maavärinariskiga
seotud kapitalinõuete liitmisest, pärast riskimaandamist.

C0200/R1250

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist –
maavärinariski puhul kokku
pärast riskide hajutamist

See on maavärinariski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud
arvesse lahtris C0200/R1240 esitatud riskide hajutamise mõju, pärast
riskimaandamist.

Looduskatastroofirisk – üleujutus

C0210/
R1410–R1580

Hinnang teenitavate bruto
kindlustusmaksete kohta –
muude piirkondade kaupa

Hinnang kindlustusmaksete kohta, mida grupp teenib järgmisel aastal
14 piirkonnas, mis ei kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka
(delegeeritud määruse (EL) 2015/35 III lisas sätestatud piirkondades,
välja arvatud V või XIII lisas sätestatud piirkondades) lepingute
puhul, mis katavad järgmiste äriliinidega seotud kohustusi:
tule- ja muu varakahju kindlustus, mis katab üleujutusriski, seal
hulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad
kohustused;
merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, mis katab üleujutuse
poolt maismaal asuvale varale tekitatud kahju, sealhulgas proportsio
naalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused;
maismaasõidukite kindlustus, sealhulgas proportsionaalse edasikind
lustuse lepingutest tulenevad kohustused.
Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul, arvamata maha edasikind
lustuslepingute kindlustusmakseid.

C0210/R1590

Hinnang teenitavate bruto
kindlustusmaksete kohta –
muud piirkonnad üleujutus
riski puhul kokku enne riskide
hajutamist

Hinnang selliste kindlustusmaksete kogusumma kohta, mida grupp
teenib järgmisel aastal piirkondades, mis ei kuulu ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade hulka.

C0220/
R1260–R1390

Riskipositsioon –
Kindlustussummade kogusumma 14 ►M1 määratletud ◄ piirkonna
►M1 määratletud ◄ piirkon kaupa järgmiste äriliinide puhul:
dade kaupa
tule- ja muu varakahju kindlustus, mis katab asjaomases ►M1 määrat
letud ◄ piirkonnas üleujutusriski, sealhulgas proportsionaalse edasi
kindlustuse lepingutest tulenevad kohustused;
merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, mis katab asjaomases
►M1 määratletud ◄ piirkonnas üleujutuse poolt maismaal asuvale
varale tekitatud kahju, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse
lepingutest tulenevad kohustused; ning
1,5ga korrutatud maismaasõidukite kindlustus, mis katab asjaomases
►M1 määratletud ◄ piirkonnas üleujutuse poolt maismaal asuvale
varale tekitatud kahju, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse
lepingutest tulenevad kohustused.
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C0220/R1400

Riskipositsioon –
►M1 määratletud ◄ piir
konnad üleujutusriski puhul
kokku enne riskide hajutamist

14 ►M1 määratletud ◄ piirkonna koguriskipositsioon.

C0230/
R1260–R1390

Täpsustatud brutokahju –
Üleujutusega seotud täpsustatud brutokahju, milles on võetud arvesse
►M1 määratletud ◄ piirkon tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju, 14 ►M1 määratletud ◄
dade kaupa
piirkonna kaupa.

C0230/R1400

Täpsustatud brutokahju –
►M1 määratletud ◄ piir
konnad üleujutusriski puhul
kokku enne riskide hajutamist

C0240/
R1260–R1390

Katastroofiriski riskitegur enne Üleujutusriski riskitegur, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt ja
riskimaandamist –
milles on võetud arvesse tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju,
►M1 määratletud ◄ piirkon 14 ►M1 määratletud ◄ piirkonna kaupa.
dade kaupa

C0240/R1400

Katastroofiriski riskitegur enne
riskimaandamist –
►M1 määratletud ◄ piir
konnad üleujutusriski puhul
kokku enne riskide hajutamist

C0250/
R1260–R1390

Stsenaarium A või B –
Üleujutusriski kapitalinõue stsenaariumi A või B järgi, olenevalt
►M1 määratletud ◄ piirkon sellest, kumb neist on suurem, 14 ►M1 määratletud ◄ piirkonna
dade kaupa
kaupa.

14 ►M1 määratletud ◄ piirkonna üleujutusega seotud täpsustatud
brutokahju kogusumma.

Täpsustatud kogubrutokahju ja koguriskipositsiooni suhe.

Summade võrdlemiseks võetakse arvesse selle riski puhul grupi
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tule
neva riskimaandamise mõju.

C0260/
R1260–R1390

Katastroofiriski kapitalinõue
Üleujutusriski kapitalinõue stsenaariumi A või B järgi, olenevalt
enne riskimaandamist –
sellest, kumb neist on suurem, 14 ►M1 määratletud ◄ piirkonna
►M1 määratletud ◄ piirkon kaupa, enne riskimaandamist.
dade kaupa

C0260/1400

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist –
►M1 määratletud ◄ piir
konnad üleujutusriski puhul
kokku enne riskide hajutamist

14 ►M1 määratletud ◄ piirkonna üleujutusriski kapitalinõuete
kogusumma, enne riskimaandamist.

C0260/R1590

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist – muud
piirkonnad üleujutusriski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

Nende piirkondade üleujutusriski kapitalinõuete kogusumma, mis ei
kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka, enne riskimaanda
mist. Tegu on kohese kahju summaga, millest ei ole maha arvatud
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sisse
nõutavaid summasid.

C0260/R1600

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist – kõik
piirkonnad üleujutusriski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

Kõikide piirkondade üleujutusriski kapitalinõuete kogusumma, enne
riskimaandamist.
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C0260/R1610

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist – piir
kondadevahelise riskide haju
tamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kui ka muude piirkondade) üleujutusriski liitmisest.

C0260/R1620

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist – üleu
jutusriski puhul kokku pärast
riskide hajutamist

See on üleujutusriski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud
arvesse lahtris C0260/R1610 esitatud riskide hajutamise mõju, enne
riskimaandamist.

C0270/
R1260–R1390

Riskimaandamise hinnangu
line mõju – ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kaupa

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul
grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest,
võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi
kindlustusmakseid, valitud stsenaariumi korral, 14 ►M1 määrat
letud ◄ piirkonna kaupa.

C0270/R1400

Riskimaandamise hinnangu
line mõju – ►M1 määrat
letud ◄ piirkonnad üleujutus
riski puhul kokku enne riskide
hajutamist

14 ►M1 määratletud ◄ piirkonna riskimaandamise hinnanguline
kogumõju.

C0270/R1590

Riskimaandamise hinnangu
line mõju – muud piirkonnad
üleujutusriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul
grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest,
võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi
kindlustusmakseid, nendes piirkondades kokku, mis ei kuulu
►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka.

C0270/R1600

Riskimaandamise hinnangu
line mõju – kõik piirkonnad
üleujutusriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

Kõikide piirkondade riskimaandamise hinnanguline kogumõju.

C0280/
R1260–R1390

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlus
tusmaksed – ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kaupa

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad selle riski puhul grupi edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, valitud stsenaariumi korral,
14 ►M1 määratletud ◄ piirkonna kaupa.

C0280/R1400

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlus
tusmaksed – kõik
►M1 määratletud ◄ piir
konnad üleujutusriski puhul
kokku enne riskide hajutamist

14 ►M1 määratletud ◄ piirkonna kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustusmaksed kokku.

C0280/R1590

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlus
tusmaksed – muud piirkonnad
üleujutusriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad selle riski puhul grupi edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, nendes piirkondades
kokku, mis ei kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka.

C0280/R1600

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlus
tusmaksed – kõik piirkonnad
üleujutusriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

Kõikide piirkondade kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangu
lised kindlustusmaksed kokku.

C0290/
R1260–R1390

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist –
►M1 määratletud ◄ piirkon
dade kaupa

Üleujutusriski kapitalinõue pärast grupi edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju
mahaarvamist, valitud stsenaariumi korral, 14 ►M1 määratletud ◄
piirkonna kaupa.
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C0290/R1400

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist –
►M1 määratletud ◄ piir
konnad üleujutusriski puhul
kokku enne riskide hajutamist

Kapitalinõue pärast grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelis
test varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist
14s ►M1 määratletud ◄ piirkonnas kokku.

C0290/R1590

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist –
muud piirkonnad üleujutus
riski puhul kokku enne riskide
hajutamist

Nende piirkondade üleujutusriski kapitalinõuete kogusumma, mis ei
kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka, pärast riskimaanda
mist. Tegu on kohese kahju summaga, millest on maha arvatud
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sisse
nõutavad summad.

C0290/R1600

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist – kõik
piirkonnad üleujutusriski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

Kapitalinõue pärast grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelis
test varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist
kõikides piirkondades kokku.

C0290/R1610

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist – piir
kondadevahelise riskide haju
tamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kui ka muude piirkondade) üleujutusriskiga seotud
kapitalinõuete liitmisest, pärast riskimaandamist.

C0290/R1620

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist –
üleujutusriski puhul kokku
pärast riskide hajutamist

See on üleujutusriski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud
arvesse lahtris C0290/R1610 esitatud riskide hajutamise mõju, pärast
riskimaandamist.

Looduskatastroofirisk – rahe

C0300/
R1730–R1900

Hinnang teenitavate bruto
kindlustusmaksete kohta –
muude piirkondade kaupa

Hinnang kindlustusmaksete kohta, mida grupp teenib järgmisel aastal
9 piirkonnas, mis ei kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka
(delegeeritud määruse (EL) 2015/35 III lisas sätestatud piirkondades,
välja arvatud V või XIII lisas sätestatud piirkondades) lepingute
puhul, mis katavad järgmiste äriliinidega seotud kohustusi:
tule- ja muu varakahju kindlustus, mis katab raheriski, sealhulgas
proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused;
merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, mis katab rahe poolt
maismaal asuvale varale tekitatud kahju, sealhulgas proportsionaalse
edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning
maismaasõidukite kindlustus, sealhulgas proportsionaalse edasikind
lustuse lepingutest tulenevad kohustused.
Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul, arvamata maha edasikind
lustuslepingute kindlustusmakseid.

C0300/R1910

Hinnang teenitavate bruto
kindlustusmaksete kohta –
muud piirkonnad raheriski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

Hinnang selliste kindlustusmaksete kogusumma kohta, mida grupp
teenib järgmisel aastal piirkondades, mis ei kuulu ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade hulka.

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 1240
▼B
C0310/
R1630–R1710

Riskipositsioon –
Kindlustussummade kogusumma 9 ►M1 määratletud ◄ piirkonna
►M1 määratletud ◄ piirkon kaupa järgmiste äriliinide puhul:
dade kaupa
tule- ja muu varakahju kindlustus, sealhulgas proportsionaalse edasi
kindlustuse lepingutest tulenevad kohustused;
merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, mis katab asja
omases ►M1 määratletud ◄ piirkonnas rahe poolt maismaal
asuvale varale tekitatud kahju, sealhulgas proportsionaalse edasikind
lustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning
5ga korrutatud maismaasõidukite kindlustus, mis katab asjaomases
►M1 määratletud ◄ piirkonnas rahe poolt maismaal asuvale varale
tekitatud kahju, sealhulgas proportsionaalse edasikindlustuse lepingu
test tulenevad kohustused.

C0310/R1720

Riskipositsioon –
►M1 määratletud ◄ piir
konnad raheriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

9 ►M1 määratletud ◄ piirkonna koguriskipositsioon.

C0320/
R1630–R1710

Rahega seotud täpsustatud brutokahju, milles on võetud arvesse tsoo
Täpsustatud brutokahju –
►M1 määratletud ◄ piirkon nidevahelise riskide hajutamise mõju, 9 ►M1 määratletud ◄ piir
dade kaupa
konna kaupa.

C0320/R1720

Täpsustatud brutokahju –
►M1 määratletud ◄ piir
konnad raheriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

C0330/
R1630–R1710

Katastroofiriski riskitegur enne Raheriski riskitegur, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt ja
milles on võetud arvesse tsoonidevahelise riskide hajutamise mõju,
riskimaandamist –
►M1 määratletud ◄ piirkon 9 ►M1 määratletud ◄ piirkonna kaupa.
dade kaupa

C0330/R1720

Katastroofiriski riskitegur enne
riskimaandamist –
►M1 määratletud ◄ piir
konnad raheriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

C0340/
R1630–R1710

Raheriski kapitalinõue stsenaariumi A või B järgi, olenevalt sellest,
Stsenaarium A või B –
►M1 määratletud ◄ piirkon kumb neist on suurem, 9 ►M1 määratletud ◄ piirkonna kaupa.
dade kaupa
Summade võrdlemiseks võetakse arvesse selle riski puhul grupi
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tule
neva riskimaandamise mõju.

C0350/
R1630–R1710

Raheriski kapitalinõue stsenaariumi A või B järgi, olenevalt sellest,
Katastroofiriski kapitalinõue
kumb neist on suurem, 9 ►M1 määratletud ◄ piirkonna kaupa,
enne riskimaandamist –
►M1 määratletud ◄ piirkon enne riskimaandamist.
dade kaupa

9 ►M1 määratletud ◄ piirkonna rahega seotud täpsustatud bruto
kahju kogusumma.

Täpsustatud kogubrutokahju ja koguriskipositsiooni suhe.
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C0350/R1720

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist –
►M1 määratletud ◄ piir
konnad raheriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

9 ►M1 määratletud ◄ piirkonna raheriski kapitalinõuete kogu
summa, enne riskimaandamist.

C0350/R1910

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist – muud
piirkonnad raheriski puhul
kokku enne riskide hajutamist

Nende piirkondade raheriski kapitalinõuete kogusumma, mis ei kuulu
►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka, enne riskimaandamist.
Tegu on kohese kahju summaga, millest ei ole maha arvatud edasi
kindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõuta
vaid summasid.

C0350/R1920

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist – kõik
piirkonnad raheriski puhul
kokku enne riskide hajutamist

Kõikide piirkondade raheriski kapitalinõuete kogusumma, enne
riskimaandamist.

C0350/R1930

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist – piir
kondadevahelise riskide haju
tamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kui ka muude piirkondade) raheriski liitmisest.

C0350/R1940

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist – rahe
riski puhul kokku pärast
riskide hajutamist

See on raheriski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse
lahtris C0350/R1930 esitatud riskide hajutamise mõju, enne
riskimaandamist.

C0360/
R1630–R1710

Riskimaandamise hinnangu
line mõju – ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kaupa

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul
grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest,
võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi
kindlustusmakseid, valitud stsenaariumi korral, 9 ►M1 määrat
letud ◄ piirkonna kaupa.

C0360/R1720

Riskimaandamise hinnangu
line mõju – ►M1 määrat
letud ◄ piirkonnad raheriski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

9 ►M1 määratletud ◄ piirkonna riskimaandamise hinnanguline
kogumõju.

C0360/R1910

Riskimaandamise hinnangu
line mõju – muud piirkonnad
raheriski puhul kokku enne
riskide hajutamist

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul
grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest,
võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi
kindlustusmakseid, nendes piirkondades kokku, mis ei kuulu
►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka.

C0360/R1820

Riskimaandamise hinnangu
line mõju – kõik piirkonnad
raheriski puhul kokku enne
riskide hajutamist

Kõikide piirkondade riskimaandamise hinnanguline kogumõju.

C0370/
R1630–R1710

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlus
tusmaksed – ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kaupa

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad selle riski puhul grupi edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, valitud stsenaariumi korral,
9 ►M1 määratletud ◄ piirkonna kaupa.
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C0370/R1720

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlus
tusmaksed – ►M1 määrat
letud ◄ piirkonnad raheriski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

9 ►M1 määratletud ◄ piirkonna kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlustusmaksed kokku.

C0370/R1910

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlus
tusmaksed – muud piirkonnad
raheriski puhul kokku enne
riskide hajutamist

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad selle riski puhul grupi edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, nendes piirkondades
kokku, mis ei kuulu ►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka.

C0370/R1920

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlus
tusmaksed – kõik piirkonnad
raheriski puhul kokku enne
riskide hajutamist

Kõikide piirkondade kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangu
lised kindlustusmaksed kokku.

C0380/
R1630–R1710

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist –
►M1 määratletud ◄ piirkon
dade kaupa

Raheriski kapitalinõue pärast grupi edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju
mahaarvamist, valitud stsenaariumi korral, 9 ►M1 määratletud ◄
piirkonna kaupa.

C0380/R1720

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist –
►M1 määratletud ◄ piir
konnad raheriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

Kapitalinõue pärast grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelis
test varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist 9s
►M1 määratletud ◄ piirkonnas kokku.

C0380/R1910

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist –
muud piirkonnad raheriski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

Nende piirkondade raheriski kapitalinõuete kogusumma, mis ei kuulu
►M1 määratletud ◄ piirkondade hulka, pärast riskimaandamist.
Tegu on kohese kahju summaga, millest on maha arvatud edasikind
lustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad
summad.

C0380/R1920

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist – kõik
piirkonnad raheriski puhul
kokku enne riskide hajutamist

Kapitalinõue pärast grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelis
test varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist
kõikides piirkondades kokku.

C0380/R1930

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist – piir
kondadevahelise riskide haju
tamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri piirkondade (nii ►M1 määrat
letud ◄ piirkondade kui ka muude piirkondade) raheriskiga seotud kapi
talinõuete liitmisest, pärast riskimaandamist.

C0380/R1940

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist –
raheriski puhul kokku pärast
riskide hajutamist

See on raheriski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud arvesse
lahtris C0380/R1930 esitatud riskide hajutamise mõju, pärast
riskimaandamist.

Looduskatastroofirisk – maalihe

C0390/R1950

Hinnang teenitavate bruto
kindlustusmaksete kohta –
maalihke riski puhul kokku
enne riskide hajutamist

Hinnang kindlustusmaksete kohta, mida grupp teenib järgmisel aastal
lepingute puhul, mis katavad tule- ja muu varakahju kindlustusest ja
proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevaid kohustusi.
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Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul Prantsusmaa territooriumi
kohta, arvamata maha edasikindlustuslepingute kindlustusmakseid.
C0400/R1950

Riskipositsioon – maalihke
riski puhul kokku enne riskide
hajutamist

Tule- ja muu varakahju kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlus
tuse lepingutest tulenevate kohustustega seotud kindlustussummade
kogusumma, Prantsusmaa geograafiliste jaotusüksuste puhul, mis on
maalihke riski suhtes, millele kindlustus- ja edasikindlustusgrupid on
avatud, piisavalt homogeensed. Geograafilised jaotusüksused katavad
kogu riigi territooriumi.

C0410/R1950

Täpsustatud brutokahju –
maalihke riski puhul kokku
enne riskide hajutamist

►M1 Maalihkega seotud täpsustatud brutokahju, enne tsoonideva
helise riskide hajutamise mõju arvessevõtmist. ◄

C0420/R1950

Katastroofiriski riskitegur enne
riskimaandamist – maalihke
riski puhul kokku enne riskide
hajutamist

►M1 Prantsusmaa territooriumi maalihke riski riskitegur, enne tsoo
nidevahelise riskide hajutamise mõju arvessevõtmist. ◄

C0430/R1950

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist –
maalihke riski puhul kokku
enne riskide hajutamist

Prantsusmaa territooriumi maalihke riski kapitalinõue, enne riski
maandamist. Tegu on kohese kahju summaga, mis ilma edasikind
lustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate
summade mahaarvamiseta võrdub lahtris C0410/R1950 esitatud
täpsustatud brutokahjuga.

C0430/R1960

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist – tsoo
nidevahelise riskide hajuta
mise mõju – maalihke riski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb Prantsusmaa territooriumi eri
tsoonide maalihke riski liitmisest.

C0430/R1970

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist –
maalihke riski puhul kokku –
maalihke riski puhul kokku
enne riskide hajutamist

See on maalihke riski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud
arvesse lahtris C0430/R1960 esitatud riskide hajutamise mõju, enne
riskimaandamist.

C0440/R1950

Riskimaandamise hinnangu
line mõju – maalihke riski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul
grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest,
võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi
kindlustusmakseid.

C0450/R1950

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlus
tusmaksed – maalihke riski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad selle riski puhul grupi edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

C0460/R1950

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist –
maalihke riski puhul kokku
enne riskide hajutamist

Maalihke riski kapitalinõue pärast grupi edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju
mahaarvamist.

C0460/R1960

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist –
tsoonidevahelise riskide haju
tamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb Prantsusmaa territooriumi eri
tsoonide maalihke riskiga seotud kapitalinõuete liitmisest, pärast
riskimaandamist.
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C0460/R1970

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist –
maalihke riski puhul kokku
pärast riskide hajutamist

See on maalihke riski kapitalinõude kogusumma, milles on võetud
arvesse lahtris C0460/R1960 esitatud riskide hajutamise mõju, pärast
riskimaandamist.

Looduskatastroofirisk – varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

C0470/R2000

Hinnang teenitavate bruto
kindlustusmaksete kohta

Hinnang kindlustusmaksete kohta, mida grupp teenib järgmisel aastal
lepingute puhul, mis katavad delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I
lisas sätestatud varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlus
tuse äriliiniga seotud kohustusi.
Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul, arvamata maha edasikind
lustuslepingute kindlustusmakseid.

C0480/R2000

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist

Varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustusest tulenevate
riskide kapitalinõue, enne riskimaandamist. Tegu on kohese kahju
summaga, millest ei ole maha arvatud edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavaid summasid.

C0490/R2000

Riskimaandamise hinnangu
line mõju

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb varakindlustuse
aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul grupi retrot
sessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse
kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

C0500/R2000

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad varakindlustuse aktsepteeritud mitteproport
sionaalse edasikindlustuse puhul grupi retrotsessioonilepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest.

C0510/R2000

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

Varakindlustuse aktsepteeritud mitteproportsionaalsest edasikindlus
tusest tulenevate riskide kapitalinõue pärast grupi retrotsessioonile
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaanda
mise mõju mahaarvamist.

Inimtekkelise katastroofi risk – mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

C0520/R2100

Sõidukite arv, liikluskahju
hüvitamise piirmäär suurem
kui 24 miljonit eurot

Selliste grupi kindlustatud sõidukite arv, mille puhul liikluskahju
hüvitamise piirmäär on suurem kui 24 000 000 eurot, mootorsõiduki
valdaja vastutuskindlustuse äriliini ja sellega seotud proportsionaalse
edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustuste puhul.

C0530/R2100

Sõidukite arv, liikluskahju
hüvitamise piirmäär 24
miljonit eurot või vähem

Selliste grupi kindlustatud sõidukite arv, mille puhul liikluskahju
hüvitamise piirmäär on 24 000 000 eurot või vähem, mootorsõiduki
valdaja vastutuskindlustuse äriliini ja sellega seotud proportsionaalse
edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustuste puhul.

C0540/R2100

Mootorsõiduki valdaja vastu
tuskindlustuse katastroofiriski
kapitalinõue enne
riskimaandamist

See on mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse riski kapitalinõude
kogusumma, enne riskimaandamist.

C0550/R2100

Riskimaandamise hinnangu
line mõju

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb mootorsõiduki
valdaja vastutuskindlustuse puhul grupi retrotsessioonilepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse
taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.
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C0560/R2100

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed,
mis tulenevad mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse puhul grupi
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

C0570/R2100

Mootorsõiduki valdaja vastu
tuskindlustuse katastroofiriski
kapitalinõue pärast
riskimaandamist

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustusest tulenevate riskide kapi
talinõue pärast grupi retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest
varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: tankeri kokkupõrke korral

C0580/R2200

Kere kindlustusega seotud osa
katastroofiriski kapitalinõudest
tankeri t puhul enne
riskimaandamist

See on tankeri kokkupõrkest tulenevate riskide korral tankeri kere
kindlustusega seotud kapitalinõue, enne riskimaandamist.
Maksimum viitab kõikidele nafta- ja gaasitankeritele, mille grupp on
tankerite kokkupõrke suhtes kindlustanud järgmistes äriliinides:
merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, sealhulgas proport
sionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning
merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasi
kindlustus.
See on summa, mille ulatuses grupp on kere kindlustuse raames
tankeri kindlustanud ja edasikindlustanud.

C0590/R2200

Merenduse vastutuskindlustu
sega seotud osa katastroofi
riski kapitalinõudest tankeri t
puhul enne riskimaandamist

See on tankeri kokkupõrke korral merenduse vastutuskindlustusega
seotud kapitalinõue, enne riskimaandamist.
Maksimum viitab kõikidele nafta- ja gaasitankeritele, mille grupp on
tankerite kokkupõrke suhtes kindlustanud järgmistes äriliinides:
merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, sealhulgas proport
sionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning
merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasi
kindlustus.
See on summa, mille ulatuses grupp on kere kindlustuse raames
tankeri kindlustanud ja edasikindlustanud.

C0600/R2200

Naftareostuskindlustusega
seotud osa katastroofiriski
kapitalinõudest tankeri t puhul
enne riskimaandamist

See on tankeri kokkupõrke korral naftareostuskindlustusega seotud
kapitalinõue, enne riskimaandamist.
Maksimum viitab kõikidele nafta- ja gaasitankeritele, mille grupp on
tankerite kokkupõrke suhtes kindlustanud järgmistes äriliinides:
merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, sealhulgas proport
sionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning
merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasi
kindlustus.
See on summa, mille ulatuses grupp on kere kindlustuse raames
tankeri kindlustanud ja edasikindlustanud.
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C0610/R2200

Tankeri kokkupõrkega seotud
katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist

See on tankeri kokkupõrkega seotud kapitalinõuete kogusumma,
enne riskimaandamist.

C0620/R2200

Riskimaandamise hinnangu
line mõju

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb tankeri kokkupõr
kega seotud riskide puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriots
tarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taasta
misega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

C0630/R2200

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad tankeri kokkupõrkega seotud riskide puhul
grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

C0640/R2200

Tankeri kokkupõrkega seotud
katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

Tankeri kokkupõrkega seotud riskide kapitalinõue kokku pärast grupi
retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva
riskimaandamise mõju mahaarvamist.

C0650/R2200

Tankeri nimi

Asjaomase tankeri nimi.

Inimtekkelise katastroofi risk – merendus: platvormi plahvatamise korral

C0660–C0700/
R2300

Platvormi plahvatamise katas
troofiriski kapitalinõue –
riskigruppide kaupa – enne
riskimaandamist

See on platvormi plahvatamise riski kapitalinõue riskigruppide (vara
lise kahju hüvitamise kohustused; vraki teisaldamise kulude hüvita
mise kohustused; saamata jääva tootmistulu hüvitamise kohustused;
puuraugu lekkekohale korgi asetamise või selle ohutuks muutmise
kulude hüvitamise kohustused; vastutuskindlustuslepingust ja vastu
tuskindlustuse edasikindlustuslepingust tulenevad kohustused) kaupa,
enne riskimaandamist.
Maksimum viitab kõikidele avamere nafta- ja gaasipuurplatvormi
dele, mille grupp on platvormi plahvatamise suhtes kindlustanud
järgmistes äriliinides:
merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, sealhulgas proport
sionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning
merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasi
kindlustus.
See on summa, mille ulatuses grupp on iga riskigrupi puhul plat
vormi kindlustanud ja edasikindlustanud.

C0710/R2300

Platvormi plahvatamisega
seotud katastroofiriski kapita
linõue enne riskimaandamist

See on platvormi plahvatamisega seotud kapitalinõuete kogusumma,
enne riskimaandamist.

C0720/R2300

Riskimaandamise hinnangu
line mõju

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb platvormi plahva
tamisega seotud riskide puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse
taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

C0730/R2300

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustusmaksed,
mis tulenevad platvormi plahvatamisega seotud riskide puhul grupi
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.
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C0740/R2300

Platvormi plahvatamisega
seotud katastroofiriski kapita
linõue pärast riskimaandamist

platvormi plahvatamisega seotud riskide kapitalinõue kokku pärast
grupi retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest
tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

C0750/R2300

Platvormi nimi

Asjaomase platvormi nimi.

Inimtekkelise katastroofi risk – merendus
C0760/R2400

Merenduse katastroofiriski
kapitalinõue enne riskimaan
damist – kokku enne riskide
hajutamist

See on merenduse riskide kapitalinõuete kogusumma, milles ei ole
võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju,
enne riskimaandamist.

C0760/R2410

Merenduse katastroofiriski
kapitalinõue enne riskimaan
damist – sündmuste liikide
vahelise riskide hajutamise
mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb merenduse riskide eri sünd
muste liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, enne
riskimaandamist.

C0760/R2420

Merenduse katastroofiriski
kapitalinõue enne riskimaan
damist – kokku pärast riskide
hajutamist

See on merenduse riskide kapitalinõuete kogusumma, milles on
võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju,
enne riskimaandamist.

C0770/R2400

Riskimaandamise hinnangu
line kogumõju – kokku enne
riskide hajutamist

See on kogu riskimaandamise kogumõju, mis tuleneb merenduse
riskide puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest
varakogumitest, kuid milles ei ole võetud arvesse sündmuste liikide
vahelise riskide hajutamise mõju.

C0780/R2400

Merenduse katastroofiriski
kapitalinõue pärast riskimaan
damist – kokku enne riskide
hajutamist

See on merenduse riskide kapitalinõuete kogusumma, milles ei ole
võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju,
pärast riskimaandamist.

C0780/R2410

Merenduse katastroofiriski
kapitalinõue pärast riskimaan
damist – sündmuste liikide
vahelise riskide hajutamise
mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb merenduse riskide eri sünd
muste liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, pärast
riskimaandamist.

C0780/R2420

Merenduse katastroofiriski
kapitalinõue pärast riskimaan
damist – kokku pärast riskide
hajutamist

See on merenduse riskide kapitalinõuete kogusumma, milles on
võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju,
pärast riskimaandamist.

Inimtekkelise katastroofi risk – lennundus
C0790–C0800/
R2500

Lennunduse katastroofiriski
kapitalinõue – riskigruppide
kaupa – enne riskimaandamist

See on lennundusriski kapitalinõue riskigruppide (õhusõiduki kere
kindlustus ja lennunduse vastutuskindlustus) kaupa, enne riskimaan
damist.
Maksimum viitab kõikidele õhusõidukitele, mis grupp on kindlus
tanud järgmistes äriliinides:
merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus, sealhulgas proport
sionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused; ning
merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasi
kindlustus.
See on summa, mille ulatuses grupp on iga riskigrupi puhul õhusõi
duki kindlustanud ja edasikindlustanud.
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C0810/R2500

Lennunduse katastroofiriski
kapitalinõue enne
riskimaandamist

See on lennundusriskide
riskimaandamist.

kapitalinõuete

kogusumma,

enne

C0820/R2500

Riskimaandamise hinnangu
line mõju

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb lennundusriskide
puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogu
mitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnan
gulisi kindlustusmakseid.

C0830/R2500

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad lennundusriskide puhul grupi edasikindlustus
lepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

C0840/R2500

Lennunduse katastroofiriski
kapitalinõue pärast riskimaan
damist – kokku

Lennundusriskide kapitalinõue kokku pärast grupi retrotsessioonile
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaanda
mise mõju mahaarvamist.

Inimtekkelise katastroofi risk – tuli

C0850/R2600

Tule katastroofiriski kapitali
nõue enne riskimaandamist

See on tuleriskide kapitalinõuete kogusumma, enne riskimaandamist.
See on grupi tuleriskide suurim kontsentratsioon, mis kujutab endast
suurima kindlustussummaga hoonekompleksi, mis vastab kõikidele
järgmistele tingimustele:
grupil on tule- ja muu varakahju kindlustuse äriliinis ja sellega
seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevate
kohustuste raames iga hoone puhul kindlustus- või edasikindlustus
lepingust tulenevad kohustused, mis hõlmavad tule või plahvatuse
tekitatud kahju, sealhulgas terrorirünnakutest tingitud kahju;
kõik hooned paiknevad osaliselt või täielikult 200 meetri raadiuses.

C0860/R2600

Riskimaandamise hinnangu
line mõju

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb tuleriskide puhul
grupi retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest,
võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi
kindlustusmakseid.

C0870/R2600

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad tuleriskide puhul grupi edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

C0880/R2600

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist – tuli

Tuleriskide kapitalinõue kokku pärast grupi retrotsessioonilepingutest
ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju
mahaarvamist.

Inimtekkelise katastroofi risk – vastutuskindlustus

C0890/
R2700–R2740

Järgmise 12 kuu jooksul
teenitavad kindlustusmaksed –
riskigruppide kaupa

Kindlustusmaksed, mida grupp teenib järgmise 12 kuu jooksul seoses
kindlustus- ja edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustustega
järgmiste vastutuskindlustuse riskigruppide kaupa:
erialase vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse
lepingutest tulenevad kohustused, välja arvatud vabakutseliste käsi
töömeistrite või kunstkäsitööliste erialane vastutuskindlustus ja
edasikindlustus;
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tööandja vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse
lepingutest tulenevad kohustused;
juhtide ja vastutavate isikute vastutuskindlustuse ja proportsionaalse
edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohustused;
üldise vastutuskindlustuse äriliini ja sellega seotud proportsionaalse
edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustuste alla kuuluvad
vastutuskindlustuslepingutest ja vastutuskindlustuse edasikindlustus
lepingutest tulenevad kohustused, välja arvatud vastutuskindlustuse
riskigruppidesse 1–3 kuuluvad kohustused ja välja arvatud eraisiku
vastutuskindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus ning välja
arvatud vabakutseliste käsitöömeistrite ja kunstkäsitööliste erialane
vastutuskindlustus ja edasikindlustus;
vastutuskindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus.
Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul, arvamata maha edasikind
lustuslepingute kindlustusmakseid.
C0890/R2750

Järgmise 12 kuu jooksul
teenitavad kindlustusmaksed –
kokku

Kõikide riskigruppidega seotud kindlustusmaksete kogusumma, mida
grupp teenib järgmise 12 kuu jooksul.

C0900/
R2700–R2740

Kahjuhüvitise ülemmäär –
riskigruppide kaupa

Grupi pakutava kahjuhüvitise ülemmäär vastutuskindlustuse riski
gruppide kaupa.

C0910/
R2700–R2740

Kahjunõuete arv – riskigrup
pide kaupa

Kahjunõuete arv riskigrupi kohta on esitatud valemi tulemusena
saadud arvule suuruselt järgnev täisarv.

C0920/
R2700–R2740

Vastutuskindlustuse katastroo See on iga vastutuskindlustuse riskigrupi kapitalinõue, enne
firiski kapitalinõue enne riski riskimaandamist.
maandamist – riskigruppide
kaupa

C0920/R2750

Vastutuskindlustuse katastroo Kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide kapitalinõuete kogu
firiski kapitalinõue enne riski summa, enne riskimaandamist.
maandamist – kokku

C0930/
R2700–R2740

Riskimaandamise hinnangu
line mõju – riskigruppide
kaupa

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb iga vastutuskind
lustuse riskigrupi puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taastami
sega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

C0930/R2750

Riskimaandamise hinnangu
line mõju – kokku

Kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide riskimaandamise hinnan
guline kogumõju.

C0940/
R2700–R2740

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlus
tusmaksed – riskigruppide
kaupa

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad iga vastutuskindlustuse riskigrupi puhul
grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

C0940/R2750

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlus
tusmaksed – kokku

Kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide kindlustuskaitse taastami
sega seotud hinnanguliste kindlustusmaksete kogusumma.

C0950/
R2700–R2740

Vastutuskindlustuse katastroo Iga vastutuskindlustuse riskigrupi kapitalinõue pärast grupi retrotses
sioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riski
firiski kapitalinõue pärast
maandamise mõju mahaarvamist.
riskimaandamist – riskigrup
pide kaupa
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C0950/R2750

Vastutuskindlustuse katastroo Kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide kapitalinõue kokku pärast
grupi retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest
firiski kapitalinõue pärast
tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.
riskimaandamist – kokku

C0960/R2800

Vastutuskindlustuse katastroo See on kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide kapitalinõuete
firiski kapitalinõue enne riski kogusumma, milles ei ole võetud arvesse riskigruppidevahelise
maandamist – kokku enne
riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.
riskide hajutamist

C0960/R2810

Vastutuskindlustuse katastroo Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri vastutuskindlustuse riski
firiski kapitalinõue enne riski gruppidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, enne
maandamist – riskigruppide
riskimaandamist.
vahelise riskide hajutamise
mõju

C0960/R2820

Vastutuskindlustuse katastroo See on kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide kapitalinõuete
firiski kapitalinõue enne riski kogusumma, milles on võetud arvesse riskigruppidevahelise riskide
maandamist – kokku pärast
hajutamise mõju, enne riskimaandamist.
riskide hajutamist

C0970/R2800

Riskimaandamise hinnangu
line kogumõju – kokku enne
riskide hajutamist

C0980/R2800

Vastutuskindlustuse katastroo See on kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide kapitalinõuete
firiski kapitalinõue pärast
kogusumma, milles ei ole võetud arvesse riskigruppidevahelise
riskimaandamist – kokku enne riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.
riskide hajutamist

C0980/R2810

Vastutuskindlustuse katastroo Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri vastutuskindlustuse riski
firiski kapitalinõue pärast
gruppidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest, pärast
riskimaandamist – riskigrup
riskimaandamist.
pidevahelise riskide hajuta
mise mõju

C0980/R2820

Vastutuskindlustuse katastroo See on kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide kapitalinõuete
firiski kapitalinõue pärast
kogusumma, milles on võetud arvesse riskigruppidevahelise riskide
riskimaandamist – kokku
hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.
pärast riskide hajutamist

See on kõikide vastutuskindlustuse riskigruppide riskimaandamise
hinnanguline kogumõju, milles ei ole võetud arvesse riskigruppide
vahelise riskide hajutamise mõju.

Inimtekkelise katastroofi risk – krediit ja garantii

C0990/
R2900–R2910

Riskipositsioon (üksik
kindlustus- või edasikindlus
tusandja või kindlustusgrupp)
– suurimate riskipositsioonide
kaupa

Grupi kaks suurimat krediidikindlustuse brutoriskipositsiooni, mis
määratakse kindlaks, võrreldes makseviivitusest tingitud netokahju
(makseviivitusest tingitud kahju, millest on maha arvatud edasikind
lustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavad
summad) eri krediidikindlustuse riskipositsioonide puhul.

C0990/R2920

Riskipositsioon (üksik
kindlustus- või edasikindlus
tusandja või kindlustusgrupp)
– kokku

Grupi liidetud kaks suurimat krediidikindlustuse brutoriskiposit
siooni, mis määratakse kindlaks, võrreldes makseviivitusest tingitud
netokahju (makseviivitusest tingitud kahju, millest on maha arvatud
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sisse
nõutavad summad) eri krediidikindlustuse riskipositsioonide puhul.

C1000/
R2900–R2910

Kahju osakaal stsenaariumi
järgi – suurimate riskiposit
sioonide kaupa

Makseviivitusest tingitud kahjumäär (protsentides) grupi kummagi
suurima krediidikindlustuse brutoriskipositsiooni puhul, ilma edasi
kindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõuta
vate summade mahaarvamiseta.
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C1000/R2920

Kahju osakaal stsenaariumi
järgi – kokku

Keskmine makseviivitusest tingitud kahjumäär (protsentides) grupi
kahe suurima krediidikindlustuse brutoriskipositsiooni puhul, ilma
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sisse
nõutavate summade mahaarvamiseta.

C1010/
R2900–R2910

Krediidi- ja garantiikindlustuse
katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist –
ulatuslik makseviivitus –
suurimate riskipositsioonide
kaupa

See on krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud ulatusliku maksevii
vituse riski kapitalinõue kummagi suurima riskipositsiooni puhul,
enne riskimaandamist.

C1010/R2920

Krediidi- ja garantiikindlustuse
katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist –
ulatuslik makseviivitus –
kokku

See on kahe suurima riskipositsiooni krediidi- ja garantiikindlustu
sega kaetud ulatusliku makseviivituse riski kapitalinõuete kogu
summa, enne riskimaandamist.

C1020/
R2900–R2910

Riskimaandamise hinnangu
line mõju – suurimate riski
positsioonide kaupa

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb kummagi suurima
riskipositsiooni krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud ulatusliku
makseviivituse riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriots
tarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taasta
misega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

C1020/R2920

Riskimaandamise hinnangu
line mõju – kokku

Riskimaandamise hinnanguline kogumõju, mis tuleneb kahe suurima
riskipositsiooni krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud ulatusliku
makseviivituse riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriots
tarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse kindlustuskaitse taasta
misega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

C1030/
R2900–R2910

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlus
tusmaksed – suurimate riski
positsioonide kaupa

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad kummagi suurima riskipositsiooni krediidija garantiikindlustusega kaetud ulatusliku makseviivituse riski puhul
grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

C1030/R2920

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlus
tusmaksed – kokku

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnanguliste kindlustusmak
sete kogusumma, mis tuleneb kahe suurima riskipositsiooni
krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud ulatusliku makseviivituse
riski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest
varakogumitest.

C1040/
R2900–R2910

Krediidi- ja garantiikindlustuse
katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist –
ulatuslik makseviivitus –
suurimate riskipositsioonide
kaupa

Kummagi suurima riskipositsiooni krediidi- ja garantiikindlustusega
kaetud ulatusliku makseviivituse riski kapitalinõude netosumma
pärast grupi retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogu
mitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

C1040/R2920

Krediidi- ja garantiikindlustuse
katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist –
ulatuslik makseviivitus –
kokku

Kahe suurima riskipositsiooni krediidi- ja garantiikindlustusega
kaetud ulatusliku makseviivituse riski kapitalinõue kokku pärast
grupi retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest
tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

C1050/R3000

Järgmise 12 kuu jooksul
teenitavad kindlustusmaksed

Kindlustusmaksete brutosumma, mida grupp teenib järgmise 12 kuu
jooksul krediidi- ja garantiikindlustuse äriliini ja sellega seotud
proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustuste
puhul.

C1060/R3000

Krediidi- ja garantiikindlustuse
katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist –
krediidituru kriisirisk

See on krediidi- ja garantiikindlustuse krediidituru kriisiriski kapita
linõuete kogusumma, enne riskimaandamist.
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C1070/R3000

Riskimaandamise hinnangu
line mõju

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb krediidi- ja garan
tiikindlustusega kaetud krediidituru kriisiriski puhul grupi retrotses
sioonilepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, võtmata arvesse
kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi kindlustusmakseid.

C1080/R3000

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud
krediidituru kriisiriski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest.

C1090/R3000

Krediidi- ja garantiikindlustuse
katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist –
krediidituru kriisirisk

Krediidi- ja garantiikindlustusega kaetud krediidituru kriisiriski kapi
talinõue kokku pärast grupi retrotsessioonilepingutest ja eriotstarbe
listest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju mahaarvamist.

C1100/R3100

Krediidi- ja garantiikindlustuse
katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist – kokku
enne riskide hajutamist

See on krediidi- ja garantiiriski kapitalinõuete kogusumma, milles ei
ole võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise
mõju, enne riskimaandamist.

C1100/R3110

Krediidi- ja garantiikindlustuse
katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist – sünd
muste liikide vahelise riskide
hajutamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb krediidi- ja garantiiriski eri
sündmuste liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest,
enne riskimaandamist.

C1100/R3120

Krediidi- ja garantiikindlustuse
katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist – kokku
pärast riskide hajutamist

See on krediidi- ja garantiiriski kapitalinõuete kogusumma, milles on
võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju,
enne riskimaandamist.

C1110/R3100

Riskimaandamise hinnangu
line kogumõju – kokku enne
riskide hajutamist

See on kogu riskimaandamise kogumõju, mis tuleneb krediidi- ja
garantiiriski puhul grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelis
test varakogumitest, kuid milles ei ole võetud arvesse sündmuste
liikide vahelise riskide hajutamise mõju.

C1120/R3100

Krediidi- ja garantiikindlustuse
katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist –
kokku enne riskide hajutamist

See on krediidi- ja garantiiriski kapitalinõuete kogusumma, milles ei
ole võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise
mõju, pärast riskimaandamist.

C1120/R3110

Krediidi- ja garantiikindlustuse
katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist –
sündmuste liikide vahelise
riskide hajutamise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb krediidi- ja garantiiriski eri
sündmuste liikidega seotud kapitalinõude kogusummade liitmisest,
pärast riskimaandamist.

C1120/R3120

Krediidi- ja garantiikindlustuse
katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist –
kokku pärast riskide
hajutamist

See on krediidi- ja garantiiriski kapitalinõuete kogusumma, milles on
võetud arvesse sündmuste liikide vahelise riskide hajutamise mõju,
pärast riskimaandamist.

Inimtekkelise katastroofi risk – kahjukindlustuse muu katastroofirisk

C1130/
R3200–R3240

Hinnang teenitavate bruto
kindlustusmaksete kohta –
kohustuste rühmade kaupa

Hinnang kindlustusmaksete kohta, mida grupp teenib järgmisel aastal
lepingute puhul, mis katavad järgmiseid kohustuste rühmi:
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kindlustuslepingutest ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohus
tused, mis kuuluvad merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse
äriliini ja sellega seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest
tulenevate kohustuste alla, välja arvatud merenduse kindlustus ja
edasikindlustus ning lennunduse kindlustus ja edasikindlustus;
edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused, mis kuuluvad dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud mitteproportsio
naalse merenduse, lennunduse ja transpordi edasikindlustuse äriliini,
välja arvatud merenduse edasikindlustus ning lennunduse edasikind
lustus;
kindlustuslepingutest ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohus
tused, mis kuuluvad muude finantskahjude äriliini ja sellega seotud
proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevate kohustuste
alla, välja arvatud laiendatud kindlustuskaitsega kindlustuslepingutest
ja edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused, tingimusel et
nende kohustuste portfell on väga hajutatud ja need kohustused ei
kata toote tagasinõudmise kulusid;
edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused, mis kuuluvad dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas sätestatud mitteproportsio
naalse isikukahjude edasikindlustuse äriliini, välja arvatud üldine
vastutuskindlustuse edasikindlustus;
mitteproportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevad kohus
tused, mis kuuluvad krediidi- ja garantiikindlustuse äriliini ja sellega
seotud proportsionaalse edasikindlustuse lepingutest tulenevate
kohustuste alla.
Esitatakse brutokindlustusmaksete kujul, arvamata maha edasikind
lustuslepingute kindlustusmakseid.

C1140/
R3200–R3240

Kahjukindlustuse muu katas
troofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – kohustuste
rühmade kaupa

See on iga kahjukindlustuse muu katastroofiriski kohustuste rühma
kapitalinõue, enne riskimaandamist.

C1140/R3250

Kahjukindlustuse muu katas
troofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – kokku enne
riskide hajutamist

See on kahjukindlustuse muu katastroofiriski kohustuste rühmade
kapitalinõuete kogusumma, milles ei ole võetud arvesse kohustuste
rühmade vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

C1140/R3260

Kahjukindlustuse muu katas
troofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – kohustuste
rühmade vaheline riskide
hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb kahjukindlustuse muu katas
troofiriski kohustuste rühmadega seotud kapitalinõude kogusummade
liitmisest, enne riskimaandamist.

C1140/R3270

Kahjukindlustuse muu katas
troofiriski kapitalinõue enne
riskimaandamist – kokku
pärast riskide hajutamist

See on kahjukindlustuse muu katastroofiriski kohustuste rühmade
kapitalinõuete kogusumma, milles on võetud arvesse kohustuste
rühmade vahelise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

C1150/R3250

Riskimaandamise hinnangu
line kogumõju – kokku enne
riskide hajutamist

See on kahjukindlustuse muu katastroofiriski riskimaandamise
hinnanguline kogumõju, milles ei ole võetud arvesse kohustuste
rühmade vahelise riskide hajutamise mõju.
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C1160/R3250

Kahjukindlustuse muu katas
troofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – kokku enne
riskide hajutamist

See on kahjukindlustuse muu katastroofiriski kohustuste rühmade
kapitalinõuete kogusumma, milles ei ole võetud arvesse kohustuste
rühmade vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

C1160/R3260

Kahjukindlustuse muu katas
troofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – kohustuste
rühmade vaheline riskide
hajutamine

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb kahjukindlustuse muu katas
troofiriski kohustuste rühmadega seotud kapitalinõude kogusummade
liitmisest, pärast riskimaandamist.

C1160/R3270

Kahjukindlustuse muu katas
troofiriski kapitalinõue pärast
riskimaandamist – kokku
pärast riskide hajutamist

See on kahjukindlustuse muu katastroofiriski kohustuste rühmade
kapitalinõuete kogusumma, milles on võetud arvesse kohustuste
rühmade vahelise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

Tervisekindlustuse katastroofirisk
Tervisekindlustuse katastroofirisk – suurõnnetus

C1170/
R3300–R3600,

Kindlustusvõtjad – juhtumilii
kide kaupa

C1190/
R3300–R3600,

Kõik grupi kindlustatud isikud, kes on nimetatud riikide elanikud ja
on kindlustatud järgmiste juhtumiliikide vastu:
surm õnnetusjuhtumi tõttu;
püsiv töövõimetus õnnetusjuhtumi tõttu;

C1210/
R3300–R3600,

õnnetusjuhtumi põhjustatud töövõimetus, mis kestab 10 aastat;
õnnetusjuhtumi põhjustatud töövõimetus, mis kestab 12 kuud;

C1230/
R3300–R3600,

ravi õnnetusjuhtumi tõttu.

C1250/
R3300–R3600

C1180/R3300–
/R3600,

Makstavate hüvitiste väärtus –
juhtumiliikide kaupa

C1200/
R3300–R3600,

Hüvitiste väärtus on iga juhtumiliigiga seotud kindlustussumma, või
kui kindlustuslepinguga nähakse ette korduv hüvitiste väljamakse,
makstavate hüvitiste parim hinnang rahavooprognoosi alusel.
Kui kindlustuslepingu hüvitised sõltuvad juhtumiliigiga kaasneva mis
tahes kahju laadist või ulatusest, arvutatakse hüvitiste väärtus lepingu
kohaselt saadavate selliste maksimaalsete hüvitiste alusel, mis on
kooskõlas juhtumiliigiga.

C1220/
R3300–R3600,
C1240/
R3300–R3600,

Ravikulukindlustus- ja -edasikindlustuslepingust tulenevate kohus
tuste puhul põhineb hüvitiste väärtus juhtumiliigi korral makstavate
keskmiste summade hinnangul, võttes arvesse kohustustega ette
nähtud erigarantiisid.

C1260/
R3300–R3600

C1270/
R3300–R3600

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist

Iga riigi kapitalinõue, mis on seotud tervisekindlustuslepingutest ja
tervisekindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste
suhtes kohaldatava suurõnnetuste riski alammooduliga, enne
riskimaandamist.

C1270/R3610

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist – kõik
riigid suurõnnetuste riski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

See on kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud
tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustusle
pingutest tulenevate kohustuste suhtes kohaldatava suurõnnetuste
riski alammooduliga, kuid milles ei ole võetud arvesse riikidevahe
lise riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.
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C1270/R3620

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist – riiki
devahelise riskide hajutamise
mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri riikide puhul tervisekind
lustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustuslepingutest tule
nevate kohustuste suhtes kohaldatava suurõnnetuste riski alammoo
duliga seotud kapitalinõuete liitmisest, enne riskimaandamist.

C1270/R3630

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist – kõik
riigid suurõnnetuste riski
puhul kokku pärast riskide
hajutamist

See on kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud
tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustusle
pingutest tulenevate kohustuste suhtes kohaldatava suurõnnetuste
riski alammooduliga ja milles on võetud arvesse riikidevahelise
riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

C1280/
R3300–R3600

Riskimaandamise hinnangu
line mõju

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul
grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest,
võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi
kindlustusmakseid.

C1280/R3610

Riskimaandamise hinnangu
line mõju – kõik riigid
suurõnnetuste riski puhul
kokku enne riskide hajutamist

See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb varakindlustuse
mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul grupi edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

C1290/
R3300–R3600

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised
kindlustusmaksed

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad selle riski puhul grupi edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

C1290/R3610

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlus
tusmaksed – kokku

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad selle riski puhul grupi edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

C1300/
R3300–R3600

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist

Kapitalinõue pärast tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse
edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste suhtes kohaldatava
suurõnnestuste riski alammooduli puhul grupi edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise
mõju mahaarvamist, riikide kaupa.

C1300/R3610

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist – kõik
riigid suurõnnetuste riski
puhul kokku enne riskide
hajutamist

See on kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud
tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustusle
pingutest tulenevate kohustuste suhtes kohaldatava suurõnnetuste
riski alammooduliga, kuid milles ei ole võetud arvesse riikidevahe
lise riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

C1300/R3620

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist –
riikidevahelise riskide hajuta
mise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri riikide puhul tervisekind
lustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustuslepingutest tule
nevate kohustuste suhtes kohaldatava suurõnnetuste riski alammoo
duliga seotud kapitalinõuete liitmisest, pärast riskimaandamist.

C1300/R3630

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist – kõik
riigid suurõnnetuste riski
puhul kokku pärast riskide
hajutamist

See on kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud
tervisekindlustuslepingutest ja tervisekindlustuse edasikindlustusle
pingutest tulenevate kohustuste suhtes kohaldatava suurõnnetuste
riski alammooduliga ja milles on võetud arvesse lahtris C1300/
R3620 esitatud riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

Tervisekindlustuse katastroofirisk – õnnetusjuhtumi kontsentratsioonirisk

C1310/
R3700–R4010

Suurim õnnetusjuhtumi riski
kontsentratsioon – riikide
kaupa

Grupi suurim õnnetusjuhtumi riski kontsentratsioon igas riigis võrdub
selliste isikute suurima arvuga, kelle puhul on täidetud järgmised
tingimused:
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grupil on iga isiku suhtes tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus- või
edasikindlustuslepingutest tulenev kohustus või rühma sissetuleku
kaotuse kindlustus- või edasikindlustuslepingust tulenev kohustus;
iga isiku suhtes olevad kohustused katavad vähemalt ühte järgmises
lahtris loetletud sündmust;
isikud töötavad selles riigis asuvas samas hoones.
Isikud on kindlustatud järgmiste juhtumiliikide vastu:
surm õnnetusjuhtumi tõttu;
püsiv töövõimetus õnnetusjuhtumi tõttu;
õnnetusjuhtumi põhjustatud töövõimetus, mis kestab 10 aastat;
õnnetusjuhtumi põhjustatud töövõimetus, mis kestab 12 kuud;
ravi õnnetusjuhtumi tõttu.
C1320/
R3700–R4010,

Keskmine kindlustussumma –
juhtumiliikide kaupa

►M1 Kindlustus- ja edasikindlustusandjate makstavate hüvitiste
keskmine väärtus suurima õnnetusjuhtumi riski kontsentratsiooni
puhul. ◄

C1370/
R3700–R4010

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist

Iga riigi kapitalinõue, mis on seotud tervisekindlustuse alla kuuluva
õnnetusjuhtumi
kontsentratsiooniriski
alammooduliga,
enne
riskimaandamist.

C1410

Õnnetusjuhtumi kontsentrat
siooniriski puhul arvesse
võetavad muud riigid

Märkige nende muude riikide ISO kood, mida võetakse arvesse
õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski puhul.

C1370/R4020

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist – kõik
riigid õnnetusjuhtumi kont
sentratsiooniriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

See on kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud
tervisekindlustuse alla kuuluva õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski
alammooduliga, kuid milles ei ole võetud arvesse riikidevahelise
riskide hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

C1370/R4030

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist – riiki
devahelise riskide hajutamise
mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri riikide puhul tervisekind
lustuse alla kuuluva õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammoo
duliga seotud kapitalinõuete liitmisest, enne riskimaandamist.

C1370/R4040

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist – kõik
riigid õnnetusjuhtumi kont
sentratsiooniriski puhul kokku
pärast riskide hajutamist

See on kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud
tervisekindlustuse alla kuuluva õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski
alammooduliga ja milles on võetud arvesse riikidevahelise riskide
hajutamise mõju, enne riskimaandamist.

C1380/
R3700–R4010

Riskimaandamise hinnangu
line mõju – riikide kaupa

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul
grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest,
võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi
kindlustusmakseid, osutatud riikide kaupa.

C1330/
R3700–R4010,
C1340/
R3700–R4010,
C1350/
R3700–R4010,
C1360/
R3700–R4010
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C1380/R4020

Riskimaandamise hinnangu
line mõju – kõik riigid õnne
tusjuhtumi kontsentratsiooni
riski puhul kokku enne riskide
hajutamist

See on kogu riskimaandamise mõju, mis tuleneb varakindlustuse
mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul grupi edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

C1390/
R3700–R4010

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlus
tusmaksed – riikide kaupa

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad selle riski puhul grupi edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest, osutatud riikide kaupa.

C1390/R4020

Kindlustuskaitse taastamisega Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
seotud hinnangulised kindlus maksed, mis tulenevad selle riski puhul grupi edasikindlustuslepin
tusmaksed – kõik riigid õnne gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.
tusjuhtumi kontsentratsiooni
riski puhul kokku enne riskide
hajutamist

C1400/
R3700–R4010

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist –
riikide kaupa

Tormiriski kapitalinõue pärast grupi edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest tuleneva riskimaandamise mõju
mahaarvamist, valitud stsenaariumi korral, osutatud riikide kaupa.

C1400/R4020

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist – kõik
riigid õnnetusjuhtumi kont
sentratsiooniriski puhul kokku
enne riskide hajutamist

Kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud tervise
kindlustuse alla kuuluva õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alam
mooduliga ja milles on võetud arvesse riikidevahelise riskide haju
tamise mõju, enne riskimaandamist.

C1400/R4030

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist –
riikidevahelise riskide hajuta
mise mõju

Riskide hajutamise mõju, mis tuleneb eri riikide puhul tervisekind
lustuse alla kuuluva õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski alammoo
duliga seotud kapitalinõuete liitmisest, pärast riskimaandamist.

C1400/R4040

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist – kõik
riigid õnnetusjuhtumi kont
sentratsiooniriski puhul kokku
pärast riskide hajutamist

See on kõikide riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on seotud
tervisekindlustuse alla kuuluva õnnetusjuhtumi kontsentratsiooniriski
alammooduliga ja milles on võetud arvesse lahtris C1400/R4020
esitatud riskide hajutamise mõju, pärast riskimaandamist.

Tervisekindlustuse katastroofirisk – pandeemia

C1440/
R4100–R4410

Ravikulu – kindlustatud
isikute arv – riikide kaupa

Selliste isikute arv igas osutatud riigis, kelle grupp on kindlustanud
ja kes vastavad järgmistele tingimustele:
kindlustatud isikud on selle riigi elanikud;
kindlustatud isikud on kaetud muude selliste ravikulukindlustus- või
-edasikindlustuslepingust tulenevate kohustustega kui tööõnnetuse ja
kutsehaiguse kindlustus- või edasikindlustuslepingutest tulenevad
kohustused, mis katavad nakkushaigusest tulenevad ravikulud.
Kindlustatud isikud võivad nõuda hüvitisi järgmiste tervishoiuteenuse
liikide kasutamiseks:
haiglaravi;
konsulteerimine meditsiinitöötajaga;
ei kasutata ametlikku arstiabi või raviteenuseid.
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R4100–R4410,

Ravikulud – kindlustatud isiku
kohta makstava hüvitise
summa tervishoiuteenuse
liikide kaupa – riikide kaupa

Selliste summade parim hinnang rahavooprognoosi alusel, mida
grupp maksab kindlustatud isikule igas osutatud riigis seoses
ravikulukindlustus- ja -edasikindlustuslepingust tulenevate kohustus
tega, mis ei ole tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuslepingutest ja
kindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused, eri
tervishoiuteenuse liikide kasutamise puhul pandeemia korral.

Ravikulu – tervishoiuteenuse
liiki kasutavate kindlustatud
isikute määr – riikide kaupa

Iga tervishoiuteenuse liiki kasutavate kliiniliste sümptomitega, kind
lustatud isikute määr osutatud riikide kaupa.

C1510/
R4100–R4410

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist – riikide
kaupa

Iga osutatud riigi kapitalinõue, mis on seotud tervisekindlustuse alla
kuuluva pandeemiariski alammooduliga, enne riskimaandamist.

C1550

Pandeemiariski puhul arvesse
võetavad muud riigid

Märkige nende muude riikide ISO kood, mida võetakse arvesse
pandeemiariski puhul.

C1420/R4420

Sissetuleku kaotus – kindlus
tatud isikute arv – kõik riigid
pandeemia puhul kokku

Selliste kindlustatud isikute arv, kes on kaetud muude sissetuleku
kaotuse kindlustus- või -edasikindlustuslepingust tulenevate kohus
tustega kui tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus- või edasikindlus
tuslepingutest tulenevad kohustused, kõikides osutatud riikides
kokku.

C1430/R4420

Sissetuleku kaotus – kindlus
tatud isikute arv – kõik riigid
pandeemia puhul kokku

Grupi pandeemiaga seotud sissetuleku kaotusest tulenev koguriskipo
sitsioon kõikides riikides.

C1510/R4420

Katastroofiriski kapitalinõue
enne riskimaandamist – kõik
riigid pandeemia puhul kokku

See on kõikide osutatud riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on
seotud tervisekindlustuse alla kuuluva pandeemiariski alammoodu
liga, enne riskimaandamist.

C1520/R4420

Riskimaandamise hinnangu
line mõju – kõik riigid
pandeemia puhul kokku

Riskimaandamise hinnanguline mõju, mis tuleneb selle riski puhul
grupi edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest,
võtmata arvesse kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulisi
kindlustusmakseid.

C1530/R4420

Kindlustuskaitse taastamisega
seotud hinnangulised kindlus
tusmaksed – kõik riigid
pandeemia puhul kokku

Kindlustuskaitse taastamisega seotud hinnangulised kindlustus
maksed, mis tulenevad selle riski puhul grupi edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest.

C1540/R4420

Katastroofiriski kapitalinõue
pärast riskimaandamist – kõik
riigid pandeemia puhul kokku

See on kõikide osutatud riikide kapitalinõuete kogusumma, mis on
seotud tervisekindlustuse alla kuuluva pandeemiariski alammoodu
liga, pärast riskimaandamist.

C1470/
R4100–R4410,
C1490/
R4100–R4410
C1460/
R4100–R4410,
C1480/
R4100–R4410,
C1500/
R4100–R4410

Hüvitiste väärtus on kindlustussumma, või kui kindlustuslepinguga
nähakse ette korduv hüvitiste väljamakse, hüvitiste väljamaksete
parim hinnang eeldusel, et kindlustatud isik on alaliselt töövõimetu
ega taastu.

S.31.01 – Edasikindlustajate osa (sealhulgas piiratud edasikindlustus ja
eriotstarbelised varakogumid)
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.
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Vormi S.31.01 täidavad kindlustus- ja edasikindlustusgrupid, kui EMP või
EMP-välise gruppi mittekuuluva edasikindlustaja puhul kajastavad sissenõutava
summa seotud kindlustusandjad (isegi kui kõik lepingud asjaomase edasikindlus
tajaga on lõppenud); edasikindlustaja arvab sealjuures maha tehniliste eraldiste
brutoväärtuse aruandeaasta lõpu seisuga.
Vormis kogutakse teavet edasikindlustajate, mitte eraldi lepingute kohta. Kajas
tatakse kõik üle antud tehnilised eraldised, kaasa arvatud piiratud edasikindlus
tuse raames üle antud tehnilised eraldised (nagu määratletud II lisa vormi S.30.03
veerus C0060). See tähendab ka, et kui Lloyd'si eriotstarbeline varakogum või
sündikaat tegutseb edasikindlustajana, tuleb loetleda eriotstarbelised varakogumid
või sündikaat.

KIRJE

JUHISED

C0010

Edasikindlustatud ettevõtja
juriidiline nimi

Edasikindlustatud üksuse nimi, mis identifitseerib riski edasi andva
(edasi)kindlustusandja Seda kirjet kajastatakse vaid gruppide puhul.

C0020

Ettevõtja tunnuskood

Ettevõtja tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI)
— erikood
Kui ettevõtja kasutab valikut „Erikood”, siis võetakse arvesse järg
mist:
— grupi järelevalve alla kuuluvate EMP (edasi)kindlustusandjate
puhul: ettevõtja järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul
kasutatav tunnuskood
— EMP-väliste ettevõtjate ja grupi järelevalve alla kuuluvate regu
leerimata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi grupp.
EMP-välisele ettevõtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnus
koodi määramisel järgib grupp järjepidevalt järgmist vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja riigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + 5 numbrit

C0030

Ettevõtja tunnuskoodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirjes „Ettevõtja tunnus
kood”. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
2 – erikood

C0040

Edasikindlustaja kood

Edasikindlustaja tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud erikood

C0050

Edasikindlustaja koodi liik

Kirjes „Edasikindlustaja kood” kasutatud tunnuskoodi liik. Valige
üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
2 – erikood
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C0060

Edasikindlustusest sissenõu
tavad summad – kahjukind
lustuse kindlustusmaksete
eraldised, kaasa arvatud NSLT
tervisekindlustus

Edasikindlustaja osa edasikindlustusest sissenõutavates summades
(kaasa arvatud piiratud edasikindlustus ja eriotstarbelised varako
gumid) enne vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatavast
kahjust tulenevat kohandust, kindlustusmaksete eraldiste esmases
parimas hinnangus arvutatuna kui tulevaste sissetulevate ja väjami
nevate rahavoogude eeldatav nüüdisväärtus.

C0070

Edasikindlustusest sissenõu
tavad summad – kahjukind
lustuse nõuete eraldised, kaasa
arvatud NSLT
tervisekindlustus.

Edasikindlustaja osa edasikindlustusest sissenõutavates summades
(kaasa arvatud piiratud edasikindlustus ja eriotstarbelised varako
gumid) enne vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatavast
kahjust tulenevat kohandust, nõuete eraldiste esmases parimas
hinnangus.

C0080

Edasikindlustusest sissenõu
tavad summad – elukindlus
tuse tehnilised eraldised, kaasa
arvatud SLT tervisekindlustus.

Edasikindlustaja osa edasikindlustusest sissenõutavates summades
(kaasa arvatud piiratud edasikindlustus ja eriotstarbelised varako
gumid) enne vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatavast
kahjust tulenevat kohandust, tehniliste eraldiste esmases parimas
hinnangus.

C0090

Vastaspoole makseviivitusest
tingitud eeldatavat kahju
arvestav kohandus

Vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatavat kahju arvestav
kohandus edasikindlustaja kaupa. Kohandus arvutatakse eraldi ja
see peab olema kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) 2015/35.
See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

C0100

Edasikindlustuslepingutest
Üle antud tehniliste eraldiste tulemus (st nõuete eraldised + kindlus
tulenevad sissenõutavad
tusmaksete eraldised), kaasa arvatud vastaspoole makseviivitusest
summad: edasikindlustuslepin tingitud eeldatavat kahju arvestav kohandus.
gutest tulenevad sissenõutavad
summad kokku

C0110

Nõuete netosumma

Tähtajaks tasumata summad, mis tulenevad järgmisest: kindlustu
sandja poolt makstud nõuded, mida edasikindlustaja pole veel hüvi
tanud, pluss edasikindlustaja poolt tasumisele kuuluvad vahendus
tasud ja muud nõuded miinus võlad edasikindlustajale. Rahalised
hoiused on välja arvatud ja neid tuleb käsitada saadud garantiidena.

C0120

Edasikindlustaja poolt
panditud varad

Edasikindlustaja poolt panditud varade summa, et maandada edasi
kindlustaja vastaspoole makseviivituse riski.

C0130

Finantstagatised

Selliste garantiide summa, mille kindlustus- või edasikindlustusandja
on saanud edasikindlustajalt tasumisele kuuluvate kohustuste taga
miseks (hõlmab akreditiive, kasutamata lubatud krediidiliine).

C0140

Rahalised hoiused

►M1 Kindlustusandja poolt edasikindlustajalt saadud rahaliste
hoiuste summa. ◄

C0150

Saadud garantiid kokku

Garantii liikide kogusumma
►M2 Vastab veergudes C0120, C0130 ja C0140 esitatud summade
summale. ◄

Teave edasikindlustajate kohta
C0160

Edasikindlustaja kood

Edasikindlustaja tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud erikood
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C0170

Edasikindlustaja
koodi liik

JUHISED

Kirjes „Edasikindlustaja kood” kasutatud tunnuskoodi liik. Valige
üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
2 – erikood

C0180

Edasikindlustaja juriidiline
nimi

Selle edasikindlustaja juriidiline nimi, kellele kindlustusrisk on üle
antud. Riski ülevõtnud edasikindlustaja ametlik nimi on märgitud
edasikindlustuslepingus. Edasikindlustusmaakleri nime esitamine
pole lubatud. Samuti pole lubatud esitada üldist või mittetäielikku
nime, kuna rahvusvahelistel edasikindlustajatel on mitu tegutsevat
äriühingut, mis võivad asuda eri riikides.
Kindlustuspuuli korral võib puuli (või puuli valitseja) nime esitada
ainult juhul, kui kindlustuspuul on juriidiline isik.

C0190

Edasikindlustusandja liik

Selle edasikindlustaja liik, kellele kindlustusrisk on üle antud.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – otsene elukindlustusandja
2 – otsene kahjukindlustusandja
3 – otsene segakindlustusandja
4 – kaptiivkindlustusandja
5 – sisene edasikindlustaja (edasikindlustusandja, kes keskendub
peamiselt riskide võtmisele grupi järelevalve alla kuuluvatelt muudelt
kindlustusandjatelt)
6 – väline edasikindlustaja (edasikindlustusandja, kes võtab riske
muudelt kui grupi järelevalve alla kuuluvatelt kindlustusandjatelt)
7 – kaptiivedasikindlustusandja
8 – eriotstarbeline varakogum
9 – puuli üksus (kui hõlmatud on rohkem kui üks kindlustus- või
edasikindlustusandja)
10 – riiklik puul

C0200

Residentsus (riik)

Märkige edasikindlustusandjale tegevusloa andnud riigi ISO 3166–1
alpha–2 kood.

C0210

Krediidikvaliteeti hindava
määratud asutuse antud
välisreiting

Tegelik/praegune reiting vastavalt grupi käsitusele.
►M2 Kui reiting ei ole teada, siis lahtrit ei täideta ja edasikindlus
tusandja kohta märgitakse veerus C0230 (krediidikvaliteedi aste) „9 –
reiting ei ole teada”.
Seda lahtrit ei täideta edasikindlustajate puhul, millega seoses sise
mudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad
sisereitinguid. Kui sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlus
tusandjad ei kasuta sisereitinguid, tuleb see lahter täita. ◄
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C0220

Krediidikvaliteeti hindav
määratud asutus

JUHISED

►M2 Märkige veerus C0210 esitatud välisreitingu andnud krediidi
kvaliteeti hindav asutus, valides ühe järgmisest loetelust. Krediidi
kvaliteeti hindava asutuse tütarettevõtja antud reitingu korral märkige
emaettevõtjast krediidikvaliteeti hindav asutus (kasutatud on ESMA
loetelu reitinguagentuuride kohta, kes on registreeritud või sertifitsee
ritud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009.
aasta määrusele (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta). Kui
ESMA on registreerinud või sertifitseerinud uue reitinguagentuuri,
kuid loetelu ei ole ajakohastatud, valige „Muu krediidikvaliteeti
hindav määratud asutus”.
— Euler Hermes Rating GmbH (LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
— Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI: 35380002378CEGMRVW86)
— BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
— Creditreform Rating AG (LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
— Scope Ratings AG (varem
391200WU1EZUQFHDWE91)

PSR

Rating

GmbH)

(LEI:

— ICAP Group SA (LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
— GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI:
391200OLWXCTKPADVV72)
— ASSEKURATA Assekuranz
529900977LETWLJF3295)

Rating-Agentur

GmbH

(LEI:

— ARC Ratings, S.A. (varem Companhia Portuguesa de Rating,
S.A) (LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
— AM Best Europe-Rating Services Ltd. (AMBERS) (LEI:
549300VO8J8E5IQV1T26)
— DBRS Ratings Limited (LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
— Fitch France S.A.S. (LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
— Fitch Deutschland GmbH (LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
— Fitch Italia S.p.A. (LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
— Fitch Polska S.A. (LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
— Fitch Ratings España S.A.U. (LEI: 213800RENFIIODKETE60)
— Fitch Ratings Limited (LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
— Fitch Ratings CIS Limited (LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI: 549300V4LCOYCM
NUVR81)
— Moody's France S.A.S. (LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
— Moody's Deutschland GmbH (LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
— Moody's Italia S.r.l. (LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
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— Moody's Investors Service España S.A. (LEI: 5493005X59I
LY4BGJK90)
— Moody's Investors Service Ltd (LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
— S&P Global Ratings France SAS (LEI: 54930035REY2YCDSBH09)
— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI:
549300363WVTTH0TW460)
— CRIF Ratings S.r.l. (varem CRIF S.p.A.) (LEI: 8156001AB6A
1D740F237)
— Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
— European Rating Agency, a.s. (LEI: 097900BFME0000038276)
— Axesor conocer para decidir SA (LEI: 95980020140005900000)
— Cerved Rating Agency S.p.A. (varem CERVED Group S.p.A.)
(LEI: 8156004AB6C992A99368)
— Kroll Bond Rating Agency (LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
— The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI: 213800Q7GRZW
F95EWN10)
— Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI:
815600BF4FF53B7C6311)
— Spread Research (LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
— EuroRating Sp. z o.o. (LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
— HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI:
549300IFL3XJKTRHZ480)
— Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI: 54930009NU3
JYS1HTT72)
— Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI: 54930016113PD33V1H31)
— modeFinance S.r.l. (LEI: 815600B85A94A0122614)
— INC Rating Sp. z o.o. (LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
— Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI: 213800P3OOBSGW
N2UE81)
— Muu krediidikvaliteeti hindav määratud asutus ◄
C0230

Krediidikvaliteedi aste

Märkige edasikindlustajale antud krediidikvaliteedi aste. Krediidikva
liteedi aste kajastab mis tahes krediidikvaliteedi korrigeerimist, mida
viib siseselt läbi standardvalemit kasutav grupp.
►M1 Valige üks järgmisest loetelust:
0 – krediidikvaliteedi aste 0
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1 – krediidikvaliteedi aste 1
2 – krediidikvaliteedi aste 2
3 – krediidikvaliteedi aste 3
4 – krediidikvaliteedi aste 4
5 – krediidikvaliteedi aste 5
6 – krediidikvaliteedi aste 6
9 – reiting ei ole teada ◄
C0240

Sisereiting

Edasikindlustaja sisereiting gruppide jaoks, kes kasutavad sisemudelit
sellisel määral, et sisereitinguid kasutatakse nende sisemudelis. Kui
sisemudelit kasutav ettevõtja kasutab üksnes välisreitinguid, ei tule
kirjet C0240 kajastada.

S.31.02 – Eriotstarbelised varakogumid
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.
Selle vormi peavad täitma grupid, kes annavad riski üle eriotstarbelistele vara
kogumitele, et tagada piisav avalikustamine, kui eriotstarbelisi varakogumeid
kasutatakse alternatiivsete riski tavapärastele edasikindlustuslepingutele üleand
mise meetodina.
Vormi kohaldatakse järgmiste juhtude suhtes:
e) direktiivi 2009/138/EÜ artikli 13 lõikes 26 määratletud ja artikli 211 punktis 1
lubatud eriotstarbelised varakogumid;
f) eriotstarbelised varakogumid, mis vastavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 211
lõikes 3 sätestatud tingimustele;
g) kolmanda riigi järelevalveasutuse reguleeritud eriotstarbelised varakogumid,
kui need täidavad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 211 punktis 2 sätestatud
tingimustega samaväärsed tingimused;
h) muud eriotstarbelised varakogumid, mis ei vasta eespool nimetatud määrat
lustele, juhul kui riskid antakse üle sellise kokkuleppe alusel, millel on edasi
kindlustuslepingu majanduslik sisu.
Vorm hõlmab riski maandamise tehnikaid (tunnustatud või mitte), mida kasutab
grupi järelevalve alla kuuluv (edasi)kindlustusandja, kui eriotstarbeline vara
kogum võtab enda kanda grupi järelevalve alla kuuluva ettevõtja riske edasikind
lustuslepingu kaudu; või võtab enda kanda grupi järelevalve alla kuuluva ette
võtja kindlustusriske, mis on üle antud sarnase, edasikindlustusele sarnaneva
kokkuleppe kaudu.
See vorm sisaldab teavet eriotstarbeliste varakogumite kohta, millele osalev
kindlustus- või edasikindlustusandja või üks tema kindlustus- või edasikindlustu
sandjast tütarettevõtja on riski üle andnud.

KIRJE

C0010

Edasikindlustatud ette
võtja nimi

JUHISED

Märgitakse edasikindlustatud ettevõtja juriidiline nimi, identifitseerides
riski edasi andva, grupi järelevalve alla kuuluva (edasi)kindlustusandja
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C0020

Ettevõtja tunnuskood

JUHISED

Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude grupi järe
levalve alla kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja
pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav
tunnuskood;
— EMP-väliste ettevõtjate ja grupi järelevalve alla kuuluvate reguleeri
mata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ette
võtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib
kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + 5 numbrit

C0030

Eriotstarbelise varako
gumi sisekood

►M1 Sisekood, mille kindlustus- või edasikindlustusandja on eriotstarbe
lisele varakogumile andnud, järgmises tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
See kood on iga eriotstarbelise varakogumi puhul kordumatu ja jääb järg
miste aruannete puhul samaks. ◄

C0040

Eriotstarbelise varako
gumi võlakirjade või
muude emiteeritud
finantseerimismehhanis
mide tunnuskood

Eriotstarbelise varakogumi emiteeritud võlakirjade või muude finantseeri
mismehhanismide puhul, mida grupi järelevalve alla kuuluv kindlustusvõi edasikindlustusandja hoiab, määratakse kindlaks tunnuskood järgmises
tähtsuse järjekorras, kui need komponendid on olemas:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada;
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters
RIC);
— grupi järelevalve alla kuuluva kindlustus- või edasikindlustusandja
antud kood, kui eespool nimetatud variante ei saa kasutada; seda
tuleb kasutada järjepidevalt.

C0050

Eriotstarbelise varako
gumi võlakirjade või
muude emiteeritud
finantseerimismehhanis
mide tunnuskoodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi väärtpaberikood)
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8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99– grupi järelevalve alla kuuluva ettevõtja antud kood

C0060

Äriliinid, millega eriots
tarbelise varakogumi
väärtpaberistamine
seondub

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide tähista
mine aruandes. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ravikulukindlustus
2 – sissetuleku kaotuse kindlustus
3 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus
4 – mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus
5 – maismaasõidukite kindlustus
6 – merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus
7 – tule- ja muu varakahju kindlustus
8 – üldine vastutuskindlustus
9 – krediidi- ja garantiikindlustus
10 – õigusabikulude kindlustus
11 – abistamisteenused
12 – muud finantskahjud
13 – ravikulude proportsionaalne edasikindlustus
14 – sissetuleku kaotuse proportsionaalne edasikindlustus
15 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse proportsionaalne edasikindlustus
16 – mootorsõiduki valdaja vastutuse proportsionaalne edasikindlustus
17 – maismaasõidukite proportsionaalne edasikindlustus
18 – merenduse, lennunduse ja transpordi proportsionaalne edasikindlustus
19 – tule- ja muu varakahju proportsionaalne edasikindlustus
20 – üldise vastutuse proportsionaalne edasikindlustus
21 – krediidi ja garantii proportsionaalne edasikindlustus
22 – õigusabikulude proportsionaalne edasikindlustus
23 – abistamisteenuste proportsionaalne edasikindlustus
24 – muude finantskahjude proportsionaalne edasikindlustus
25 – tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus
26 – isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus
27 – merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasikindlustus
28 – varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus
29 – tervisekindlustus
30 – kasumiosalusega kindlustus
31 – investeerimisriskiga elukindlustus
32 – muu elukindlustus
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33 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest tulene
vate kohustustega seotud annuiteedid
34 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja kindlustuslepingutest tulenevate
kohustustega (välja arvatud tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega)
seotud annuiteedid
35 – tervisekindlustuse edasikindlustus
36 – elukindlustuse edasikindlustus
37 – mitut äriliini hõlmav (nagu allpool määratletud)
Kui edasikindlustusleping või sarnane kokkulepe pakub kindlustuskaitset rohkem
kui ühe delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini jaoks ja
kindlustuskaitse tingimused on eri äriliinide puhul erinevad, siis tuleb lepingut
täpsustada mitmel real. Esimesele reale tuleb lepingu kohta sisestada, et see on
mitut äriliini hõlmav ja annab teavet lepingu üldiste tingimuste kohta ning järg
mistel ridadel antakse teavet edasikindlustuslepingu individuaalsete tingimuste
kohta iga asjaomase äriliini puhul. Kui kindlustuskaitse tingimused äriliinide
lõikes ei erine, on nõutav vaid domineeriva äriliini nimetamine.

C0070

Eriotstarbelise varako
gumi käivitaja(te) liik

Määratakse kindlaks käivitajad, mida eriotstarbeline varakogum kasutab
sündmuste käivitamiseks, mis kohustaksid eriotstarbelist varakogumit
tegema makset grupi järelevalve alla kuuluvale riski ülevõtvale (edasi)
kindlustusandjale. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kahjuhüvitis
2 – mudeli kahjum
3 – indeks või parameetriline
4 – hübriidid (mis hõlmavad eespool nimetatud tehnikate komponente)
5 – muu

C0080

Lepingus sisalduv
käivitav sündmus

Kirjeldatakse konkreetset käivitajat, mis kohustaksid eriotstarbelist varako
gumit tegema makset grupi järelevalve alla kuuluvale riski ülevõtvale
(edasi)kindlustusandjale. See teave peaks täiendama kirjes „Eriotstarbelise
varakogumi käivitaja(te) liik” esitatud teavet ja peaks olema piisavalt
põhjalik, et järelevalveasutusel oleks võimalik määrata kindlaks
konkreetne käivitaja, nt katastroofiriski puhul konkreetsed ilmastiku-/
tormiindeksid või üleelamisriski puhul üldised suremuse tabelid.

C0090

Sama käivitaja nagu
edasikindlustusvõtja
alusportfellis

Määratakse kindlaks aluseks olevas (edasi)kindlustuslepingus määratletud
käivitaja, kusjuures lepingus määratletud väljamaksmise käivitaja on sama
nagu eriotstarbelises varakogumis määratletud väljamaksmise käivitaja.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – sama käivitaja
2 – eri käivitaja

C0100

Alusrisk, mis tuleneb
riski üleandmise
struktuurist

Määratakse kindlaks alusriski põhjused (st riskimaandamismeetmega
hõlmatud riskipositsioon ei vasta grupi järelevalve alla kuuluva
kindlustus- või edasikindlustusandja riskipositsioonile). Valige üks järgmi
sest loetelust:
1 – alusriski ei ole
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2 – võlakirjade omanike jaoks on allutamine ebapiisav
3 – investorite regressiõigus edasikindlustusvõtja vastu
4 – täiendavad riskid on heakskiitmise järgselt väärtpaberistatud
5 – edasikindlustusvõtjatel on emiteeritud võlakirjade suhtes riskiposit
sioon
9 – muu

C0110

Alusrisk, mis tuleneb
lepingutingimustest

Määratakse kindlaks alusrisk, mis tuleneb lepingutingimustest.
1 – alusriski ei ole
2 – oluline osa kindlustatud riskidest ei ole üle antud
3 – edasikindlustusvõtja riskipositsiooni jaoks ebapiisav käivitaja

C0120

Eriotstarbeline varako
gumi varad, mida
hoitakse eraldi, et arvel
dada konkreetse edasi
kindlustusvõtja
kohustusi.

Aruandva edasikindlustusvõtja eraldi hoitava eriotstarbelise varakogumi
varade summa, mis on kättesaadav eriotstarbelise varakogumiga edasi
kindlustatud lepinguliste kohustuste arveldamiseks ühe konkreetse edasi
kindlustusvõtja kohta (tagatisvara, mis on eraldi kajastatud eriotstarbelise
varakogumi bilansis seoses võetava kohustustega).

C0130

Muud eriotstarbelise
varakogumi varad, mis ei
ole seotud konkreetse
edasikindlustusvõtjaga,
mille jaoks võib eksis
teerida regressiõigus

Eriotstarbelise varakogumi varade summa (kajastatud eriotstarbelise vara
kogumi bilansis), mis ei ole otseselt seotud aruandva edasikindlustusvõt
jaga, kuid mille jaoks eksisteerib regressiõigus. Siia alla kuuluvad eriots
tarbelise varakogumi mis tahes nn vabad varad, mis võivad olla aruandva
edasikindlustusvõtja kohustiste arveldamiseks kättesaadavad.

C0140

Muu väärtpaberistamisest
tulenev regressiõigus

Eriotstarbelise varakogumi tingimuslike varade summa (mida hoitakse
bilansiväliselt), mis ei ole otseselt seotud aruandva edasikindlustusvõtjaga,
kuid mille jaoks eksisteerib regressiõigus. See hõlmab regressiõigust
eriotstarbelise varakogumi muude vastaspoolte vastu, kaasa arvatud garan
tiid, edasikindlustuslepingud ja eriotstarbelise varakogumi sponsori, väärt
paberite omanike või muude kolmandate osapoolte poolt eriotstarbelise
varakogumiga seonduvalt võetud tuletisinstrumendist tulenevaid kohustusi.

C0150

Edasikindlustuslepingu
kohase eriotstarbelise
varakogumi maksi
maalsed võimalikud
kohustused kokku

Edasikindlustuslepingust tulenevate võimalike kohustuste maksimaalne
võimalik kogusumma (konkreetse edasikindlustusvõtjaga seotud).

C0160

Täielikult finantseeritud
eriotstarbeline vara
kogum seoses edasikind
lustusvõtja kohustustega
kogu aruandeperioodil

Märgitakse, kas riskimaandamismeetme pakutavat kaitset võib ainult osali
selt arvesse võtta, kui edasikindlustuslepingu vastaspool ei ole enam
võimeline pakkuma tegelikku ja jätkuvat riski üleandmist. Valige üks
järgmisest loetelust:
1 – täielikult finantseeritud eriotstarbeline varakogum seoses edasikindlus
tusvõtja kohustustega
2 – mittetäielikult finantseeritud eriotstarbeline varakogum seoses edasi
kindlustusvõtja kohustustega
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C0170

Eriotstarbelistest varako
gumitest sissenõutavad
summad aruandeaastal

Grupi järelevalve alla kuuluva ettevõtja Solventsus II kohases bilansis
kajastatud eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutav summa (enne
vastaspoole makseviivitusest tingitud eeldatavast kahjust tulenevat kohan
dust). See tuleks arvutada vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artiklis 41 sätestatud nõuetele.

C0180

Edasikindlustusvõtja
poolt eriotstarbelistes
varakogumites hoitavate
oluliste investeeringute
identifitseerimine

Märgitakse, kas eksisteerib edasikindlustusvõtja poolt eriotstarbelistes
varakogumites hoitavaid olulisi investeeringuid vastavalt delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artiklile 210.
1 – ei kohaldata;
2 – eriotstarbeliste varakogumite investeeringud, mida kontrollib edasi
kindlustusvõtja ja/või sponsor (juhul kui viimane on edasikindlustusvõtjast
erinev);
3 – eriotstarbeliste varakogumite investeeringud, mida hoiab edasikindlus
tusvõtja (omakapitaliinstrumendid, võlakirjad või muud eriotstarbeliste
varakogumite allutatud võlainstrumendid);
4 – edasikindlustusvõtja müüb eriotstarbelistesse varakogumitesse edasi
kindlustust või muud riski maandamise kaitset;
5 – edasikindlustusvõtja on andnud eriotstarbelistesse varakogumitesse või
võlakirjade omanikele garantii või muu krediidikvaliteedi parandamise;
6 – edasikindlustusvõtja säilitab piisava alusriski;
9 – muud.
Kui seda kajastatakse, siis tuleb lahtrites C0030 ja C0040 kindlaks
määrata instrument.

C0190

Edasikindlustusvõtjaga
seotud väärtpaberistatud
varad, mida hoitakse
usalduskontodel koos
muu kolmanda isiku kui
edasikindlustusvõtja/
sponsoriga

Märgitakse, kas eksisteerib edasikindlustusvõtjaga seotud väärtpaberistatud
varasid, mida hoitakse usalduskontodel koos muu kolmanda isiku kui
edasikindlustusvõtja/sponsoriga,
võttes
arvesse
delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 214 lõike 2 ja artikli 326 sätteid. Valige
üks järgmisest loetelust:
1 – hoitakse usalduskontodel koos muu kolmanda isiku kui edasikindlus
tusvõtja/sponsoriga
2 – ei hoita usalduskontodel koos muu kolmanda isiku kui edasikindlus
tusvõtja/sponsoriga

Teave eriotstarbelise varakogumi kohta

C0200

Eriotstarbelise varako
gumi sisekood

Sisekood, mille grupi järelevalve alla kuuluv ettevõtja on eriotstarbelisele
varakogumile andnud, järgmises tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude grupi järe
levalve alla kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja
pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav
tunnuskood;
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— EMP-väliste ettevõtjate ja grupi järelevalve alla kuuluvate reguleeri
mata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ette
võtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib
kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + 5 numbrit
See kood on iga eriotstarbelise varakogumi puhul kordumatu ja jääb järg
miste aruannete puhul samaks.
C0210

Eriotstarbelise varako
gumi koodi liik

Kirjes „Eriotstarbelise varakogumi sisekood” kasutatud tunnuskoodi liik.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – LEI
2 – erikood

C0220

Eriotstarbelise varako
gumi õiguslik iseloom

Määratakse kindlaks eriotstarbelise varakogumi väärtpaberistamise
õiguslik iseloom vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 13 punktile 26.
Lõplik loetelu
1 – usalduskontod
2 – partnerlused
3 – äriühingud
4 – juriidilise isiku muu vorm, eespool nimetamata
5 – pole asutatud

C0230

Eriotstarbelise varako
gumi nimi

Märgitakse eriotstarbelise varakogumi nimi

C0240

Eriotstarbelise varako
gumi asutamisnumber

Eriotstarbelise varakogumi asutamisel saadud registreerimisnumber. Asuta
mata eriotstarbelise varakogumi puhul kajastavad grupid registreerimis
numbri või samaväärse numbri, mille järelevalveasutus tegevusloa
andmise ajal talle on määranud.
Kui eriotstarbeline varakogum ei ole asutatud, seda lahtrit ei täideta.

C0250

Eriotstarbelisele varako
gumile tegevusloa
andnud riik

Vajaduse korral märkige selle riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus eriots
tarbeline varakogum on asutatud ja kus ta on tegevusloa saanud.

C0260

Eriotstarbelisele varako
gumile tegevusloa
andmise tingimused

Märgitakse eriotstarbelisele varakogumile tegevusloa andmise tingimused
vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 211 või samaväärsele õigusak
tile. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – eriotstarbelised varakogumid, millele on tegevusluba antud vastavalt
direktiivi 2009/138/EÜ artikli 211 lõikele 1
2 – eriotstarbelised varakogumid, millele on tegevusluba antud vastavalt
direktiivi 2009/138/EÜ artikli 211 lõikele 3 (varasemalt kehtinud nõuete
ajutine kohaldamine)
3 – eriotstarbeline varakogum on reguleeritud kolmanda riigi järelevalvea
sutuse poolt ja vastab nõuetele, mis on samaväärsed direktiivi 2009/138/
EÜ artikli 211 lõikes 2 sätestatud nõuetega
4 – eespool hõlmamata eriotstarbelised varakogumid

C0270

Krediidikvaliteeti
hindava määratud
asutuse antud välisreiting

►M2 Eriotstarbelisele varakogumile välise reitinguagentuuri antud reiting
(kui see on olemas), millest kindlustus- või edasikindlustusandja lähtub.
Kui reiting ei ole teada, lahtrit ei täideta ja eriotstarbelise varakogumi
kohta märgitakse veerus C0290 (krediidikvaliteedi aste) „9 – reiting ei
ole teada”.
Seda lahtrit ei täideta eriotstarbeliste varakogumite puhul, millega seoses
sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad sise
reitinguid. Kui sisemudelit kasutavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad
ei kasuta sisereitinguid, tuleb see lahter täita. ◄
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►M2 Märkige veerus C0270 esitatud välisreitingu andnud krediidikvali
teeti hindav asutus, valides ühe järgmisest loetelust. Krediidikvaliteeti
hindava asutuse tütarettevõtja antud reitingu korral märkige emaettevõtjast
krediidikvaliteeti hindav asutus (kasutatud on ESMA loetelu reitinguagen
tuuride kohta, kes on registreeritud või sertifitseeritud vastavalt Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrusele (EÜ)
nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta). Kui ESMA on registreerinud
või sertifitseerinud uue reitinguagentuuri, kuid loetelu ei ole ajakohastatud,
valige „Muu krediidikvaliteeti hindav määratud asutus”.
— Euler Hermes Rating GmbH (LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
— Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI: 35380002378CEGMRVW86)
— BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
— Creditreform Rating AG (LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
— Scope Ratings AG (varem
391200WU1EZUQFHDWE91)

PSR

Rating

GmbH)

(LEI:

— ICAP Group SA (LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)
— GBB-Rating Gesellschaft für
391200OLWXCTKPADVV72)
— ASSEKURATA
Assekuranz
529900977LETWLJF3295)

Bonitätsbeurteilung

Rating-Agentur

GmbH

GmbH

(LEI:

(LEI:

— ARC Ratings, S.A. (varem Companhia Portuguesa de Rating, S.A)
(LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
— AM Best Europe-Rating
549300VO8J8E5IQV1T26)

Services

Ltd.

(AMBERS)

(LEI:

— DBRS Ratings Limited (LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
— Fitch France S.A.S. (LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
— Fitch Deutschland GmbH (LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
— Fitch Italia S.p.A. (LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
— Fitch Polska S.A. (LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
— Fitch Ratings España S.A.U. (LEI: 213800RENFIIODKETE60)
— Fitch Ratings Limited (LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
— Fitch Ratings CIS Limited (LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI: 549300V4LCOYCM
NUVR81)
— Moody's France S.A.S. (LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
— Moody's Deutschland GmbH (LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
— Moody's Italia S.r.l. (LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
— Moody's Investors Service España S.A. (LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
— Moody's Investors Service Ltd (LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
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— S&P Global Ratings France SAS (LEI: 54930035REY2YCDSBH09)
— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI:
549300363WVTTH0TW460)
— CRIF Ratings S.r.l. (varem CRIF S.p.A.) (LEI: 8156001AB6A1D740F237)
— Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
— European Rating Agency, a.s. (LEI: 097900BFME0000038276)
— Axesor conocer para decidir SA (LEI: 95980020140005900000)
— Cerved Rating Agency S.p.A. (varem CERVED Group S.p.A.) (LEI:
8156004AB6C992A99368)
— Kroll Bond Rating Agency (LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
— The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
— Dagong Europe Credit Rating
815600BF4FF53B7C6311)

Srl

(Dagong

Europe)

(LEI:

— Spread Research (LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
— EuroRating Sp. z o.o. (LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
— HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI:
549300IFL3XJKTRHZ480)
— Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
— Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI: 54930016113PD33V1H31)
— modeFinance S.r.l. (LEI: 815600B85A94A0122614)
— INC Rating Sp. z o.o. (LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
— Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
— Muu krediidikvaliteeti hindav määratud asutus ◄

C0290

Krediidikvaliteedi aste

Märkige eriotstarbelisele varakogumile antud krediidikvaliteedi aste.
Krediidikvaliteedi aste kajastab mis tahes krediidikvaliteedi korrigeerimist,
mida grupp ettevõtjasiseselt läbi viib.
►M1 Valige üks järgmisest loetelust:
0 – krediidikvaliteedi aste 0
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1 – krediidikvaliteedi aste 1
2 – krediidikvaliteedi aste 2
3 – krediidikvaliteedi aste 3
4 – krediidikvaliteedi aste 4
5 – krediidikvaliteedi aste 5
6 – krediidikvaliteedi aste 6
9 – reiting ei ole teada ◄

C0300

Sisereiting

Eriotstarbelise varakogumi sisereiting gruppide jaoks, kes kasutavad sise
mudelit sellisel määral, et sisereitinguid kasutatakse nende sisemudelis.
Kui sisemudelit kasutav grupp kasutab üksnes välisreitinguid, ei tule kirjet
C0300 esitada.

S.32.01 – Gruppi kuuluvad ettevõtjad
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe esmast ja iga-aastast esitamist gruppide kohta.
Vorm S.32.01 täidetakse juhul, kui kasutatakse direktiivi 2009/138/EÜ artiklis
230 määratletud 1. meetodit, direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 määratletud 2.
meetodit või kombineeritud meetodit. See on kõigi ettevõtjate loetelu, kes
kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses,
sealhulgas osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldu
settevõtjad, segafinantsvaldusettevõtjad või segakindlustusvaldusettevõtja.
— Lahtrid C0010–C0080 on seotud ettevõtja identifitseerimisega;
— lahtrid C0090 kuni C0170 seonduvad klassifitseerimiskriteeriumidega (grupi
aruandlusvaluutas);
— lahtrid C0180 kuni C0230 on seotud mõju kriteeriumidega;
— lahtrid C0240 ja C0250 on seotud grupi järelevalve alla kaasamisega;
— lahter C0260 on seotud grupi solventsuse arvutamisega.

KIRJE

C0010

Riik

JUHISED

Märkige sellise riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kus on iga sellise ettevõtja
peakontori registrijärgne asukoht, kes kuulub gruppi direktiivi 2009/138/
EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses.
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C0020

Ettevõtja tunnuskood

JUHISED

Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja EMP muude reguleeritud
ettevõtjate puhul, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses: – ettevõtja pädeva järeleval
veasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;
— EMP-väliste ettevõtjate ja reguleerimata ettevõtjate puhul, kes
kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c
tähenduses, määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või
reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustus
grupp järjepidevalt järgmist vormingut:
emaettevõtja tunnuskood +ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + 5 numbrit

C0030

Ettevõtja tunnuskoodi
liik

Lahtris „Ettevõtja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:
1 – LEI
2 – erikood

C0040

Ettevõtja juriidiline nimi

Ettevõtja juriidiline nimi

C0050

Ettevõtja liik

Märkige ettevõtja liik, esitades teavet ettevõtja tegevuse kohta. See tuleb
esitada nii EMP riikide kui ka kolmandate riikide ettevõtjate puhul. Valige
üks järgmisest loetelust:
1 – elukindlustusettevõtja
2 – kahjukindlustusettevõtja
3 – edasikindlustusettevõtja
4 – segakindlustusettevõtja
5 – kindlustusvaldusettevõtja direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1
punkti f tähenduses
6 – segakindlustusvaldusettevõtja direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike
1 punkti g tähenduses
7 – segafinantsvaldusettevõtja direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1
punkti h tähenduses
8 – krediidiasutus, investeerimisühing või finantseerimisasutus
9 – tööandjapensioni kogumisasutus
10 – abiettevõtja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 1 punkti 53
tähenduses
11 – finantstegevusega tegelev reguleerimata ettevõtja delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 1 punkti 52 tähenduses
12 – eriotstarbeline varakogum, millele on tegevusluba antud vastavalt
direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 211
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13 – muu eriotstarbeline varakogum kui eriotstarbeline varakogum, millele
on tegevusluba antud vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 211
14 – eurofondi valitseja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 1
punkti 54 tähenduses
15 – alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad
määruse (EL) 2015/35 artikli 1 punkti 55 tähenduses

delegeeritud

99 – muu
C0060

Juriidiline vorm

Märkige ettevõtja õiguslik vorm.
Lahtri „Ettevõtja liik” kategooriate 1–4 puhul peab õiguslik vorm olema
kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ III lisaga.

C0070

Kategooria (vastastikune/
mittevastastikune)

Märkige kõrgema tasandi teave õigusliku vormi kohta, st kas ettevõtja on
vastastikune või mitte.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – vastastikune
2 – mittevastastikune

C0080

Järelevalveasutus

Märkige sellise järelevalveasutuse nimi, kes vastutab sellise üksiku ette
võtja järelevalve eest, kes kuulub lahtris „Ettevõtja liik” kategooriasse
1–4, 8,9 või 12, kui see on asjakohane.
Palun märkige asutuse täisnimi.

Klassifitseerimiskriteeriumid (grupi aruandlusvaluutas)
C0090

Bilanss kokku ((edasi)
kindlustusandjate puhul)

EMP (edasi)kindlustusandjate puhul Solventsus II kohase bilansi kogu
summa, nagu kajastatud vormi S.02.01 kirjes C0010/R0500.
EMP-väliste (edasi)kindlustusandjate puhul bilansi kogusumma vastavalt
asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele.
Kasutatakse grupi aruandlusvaluutat.

C0100

Bilanss kokku (muude
reguleeritud ettevõtjate
puhul)

Muude reguleeritud ettevõtjate puhul bilansi kogusumma vastavalt asja
omastele sektoripõhistele eeskirjadele. Kasutatakse grupi aruandlusvaluutat.

C0110

Bilanss kokku (reguleeri Reguleerimata ettevõtjate puhul bilansi kogusumma, mida kasutatakse
mata ettevõtjate puhul)
IFRSi või riigisisese üldtunnustatud arvestustava puhul. Kasutatakse
grupi aruandlusvaluutat.

C0120

(Kindlustus- ja edasi
Kindlustus- ja edasikindlustusandjate kindlustusmaksed ilma vastavalt
kindlustusandjate kind
IFRSile või riigisisesele üldtunnustatud arvestustavale üleantud edasikind
lustusmaksed ilma vasta lustuseta. Kasutatakse grupi valuutat.
valt IFRSile või riigisi
sesele üldtunnustatud
arvestustavale üleantud
edasikindlustuseta

C0130

Muude ettevõtjate liikide
või kindlustusvaldusette
võtjate puhul käive, mis
on määratletud IFRSi või
riigisisese üldtunnustatud
arvestustava kohaselt
brutotuluna

Muude ettevõtjate liikide puhul käive, mis on määratletud IFRSi või riigi
sisese üldtunnustatud arvestustava kohaselt brutotuluna
Kindlustusvaldusettevõtjate või segafinantsvaldusettevõtjate puhul kasuta
takse asjakohasel juhul klassifitseerimiskriteeriumina käivet, mis on
määratletud IFRSi või riigisisese üldtunnustatud arvestustava kohaselt
brutotuluna.
Kasutatakse grupi aruandlusvaluutat.
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C0140

Kindlustustehnilised
tulemused

►M1 (Edasi)kindlustusandjad kajastavad kindlustustehnilised tulemused
kooskõlas oma finantsaruannetega. Esitatakse rahaline summa. Kasuta
takse grupi aruandlusvaluutat. ◄

C0150

Investeeringute tootlus

►M1 (Edasi)kindlustusandjad kajastavad investeeringute tootlust koos
kõlas oma finantsaruannetega. Esitatakse rahaline summa. Kasutatakse
grupi aruandlusvaluutat.
See väärtus ei hõlma väärtusi, mis on juba esitatud veerus C0140. ◄

C0160

Kogutootlus

►M1 Kõik seotud ettevõtjad, kes kuuluvad grupi järelevalve alla direk
tiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses, kajastavad
kogutootluse kooskõlas oma finantsaruannetega. Esitatakse rahaline
summa. Kasutatakse grupi aruandlusvaluutat. ◄

C0170

Arvestusstandard

Märkige lahtrite C0100 kuni C0160 kirjete esitamisel kasutatud arvestuss
tandardid. Kõik kirjed kajastatakse järjepidevalt sama arvestusstandardi
alusel. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – IFRS
2 – riigisisene üldtunnustatud arvestustava

Mõju kriteeriumid

C0180

Kapitali osakaal (%)

Sellise märgitud kapitali osakaal, mida osalust omav ettevõtja ettevõtjas
otseselt või kaudselt hoiab (nagu osutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis
221).
Seda lahtrit ei täideta lõpliku emaettevõtja puhul.

C0190

Konsolideerimisel kasu
tatud protsendimäär

IFRSis või riigisiseses üldtunnustatud arvestustavas määratletud protsendi
määr konsolideeritud ettevõtjate integreerimiseks konsolideerimisse; see
võib erineda lahtris C0180 esitatud protsendimäärast. Täieliku integreeri
mise korral tuleb selles lahtris kajastada ka vähemusosalused.
Seda lahtrit ei täideta lõpliku emaettevõtja puhul.

C0200

Hääleõiguste osakaal (%)

Selliste hääleõiguste osakaal, mis osalust omaval ettevõtjal ettevõtjas otse
selt või kaudselt on.
Seda lahtrit ei täideta lõpliku emaettevõtja puhul.

C0210

Muud kriteeriumid

Muud osalust omava ettevõtja mõju taseme hindamiseks kasutatavad
kriteeriumid, nt keskne riskijuhtimine
Seda lahtrit ei täideta lõpliku emaettevõtja puhul.

C0220

Mõju tase

Mõju võib olla valitsev või märkimisväärne, sõltuvalt eespool nimetatud
kriteeriumidest. Grupp vastutab selle hindamise eest, mis tasemel mõju on
osalust omaval ettevõtjal mis tahes ettevõtja üle, kuid nagu on sätestatud
direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõikes 2, võib grupi järelevalve teostajal
olla grupi hinnangust erinev seisukoht ning sel juhul peab grupp grupi
järelevalve teostaja mis tahes otsust arvesse võtma.
Seda lahtrit ei täideta lõpliku emaettevõtja puhul.
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Valige üks järgmisest loetelust:
1 – valitsev
2 – märkimisväärne
C0230

Grupi solventsuse arvu
tamisel kasutatav
proportsionaalne osa

Proportsionaalne osa on osakaal, mida kasutatakse grupi solventsuse arvu
tamiseks.
Seda lahtrit ei täideta lõpliku emaettevõtja puhul.

Grupi järelevalve alla kaasamine

C0240

Grupi järelevalve alla
kaasamine – jah/ei

Märkige, kas ettevõtja on kaasatud või mitte grupi järelevalve alla direk
tiivi 2009/138/EÜ artikli 214 tähenduses. Kui ettevõtja ei ole kaasatud
grupi järelevalve alla artikli 214 tähenduses, märkige artikli 214 lõike 2
punkt, mille alusel seda ei ole tehtud.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – grupi järelevalve alla kaasatud
2 – grupi järelevalve alla kaasamata (artikli 214 lõike 2 punkt a)
3 – grupi järelevalve alla kaasamata (artikli 214 lõike 2 punkt b)
4 – grupi järelevalve alla kaasamata (artikli 214 lõike 2 punkt c)

C0250

Grupi järelevalve alla
kaasamine – otsuse
kuupäev, kui kohalda
takse artiklit 214

Märkige grupi järelevalve alla kaasamise otsuse tegemise kuupäev ISO
8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.

Grupi solventsuse arvutamine

C0260

Kasutatud meetod ja 1.
meetodi puhul ettevõtte
käsitlemine

Selle kirje all esitatakse teave grupi solventsuse arvutamiseks kasutatud
meetodi ja iga ettevõtja käsitlemise kohta.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – 1. meetod: täielik konsolideerimine
2 – 1. meetod: proportsionaalne konsolideerimine
3 – 1. meetod: kohandatud kapitaliosaluse meetod
4 – 1. meetod: sektoripõhised eeskirjad
5 – 2. meetod: Solventsus II
6 – 2. meetod: muud sektoripõhised eeskirjad
7 – 2. meetod: kohalikud eeskirjad
8 – märkimisväärsete osaluste mahaarvamine seoses direktiivi 2009/138/
EÜ artikliga 229
9 – mittekaasatus grupi järelevalve alla direktiivi 2009/138/EÜ artikli 214
tähenduses
10 – muu meetod

S.33.01 – Kindlustus- ja edasikindlustusandjate individuaalsed nõuded
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe esmast ja iga-aastast esitamist gruppide kohta.
Vorm S.33.01 täidetakse juhul, kui kasutatakse direktiivi 2009/138/EÜ artiklis
230 määratletud 1. meetodit, direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 määratletud 2.
meetodit või kombineeritud meetodit järgmisel viisil:
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— Vormi esimeses osas (lahtrid C0060–C0230) kogutakse teavet kõigi gruppi
kuuluvate, nii EMP kui ka EMP-väliste riikide kindlustus- ja edasikindlustu
sandjate kohta, kes kohaldavad direktiivi 2009/138/EÜ, kui teavet kajasta
takse kooskõlas kõnealuse direktiivi eeskirjadega ja kasutatakse direktiivi
2009/138/EÜ artiklis 233 kindlaks määratud 2. meetodit või kombineeritud
meetodit;
— vormi teises osas (lahtrid C0240–C0260) kogutakse teavet kõigi gruppi
kuuluvate, nii EMP kui ka EMP-väliste riikide kindlustus- ja edasikindlustu
sandjate kohalike kapitalinõuete, kohalike miinimumkapitalinõuete ja nõuete
kohaste omavahendite kohta, mida kajastatakse kooskõlas kohalike eeskirja
dega, olenemata grupi solventsuse arvutamiseks kasutatud meetodist.

KIRJE

JUHISED

C0010

Ettevõtja juriidiline nimi

Iga ettevõtja juriidiline nimi

C0020

Ettevõtja tunnuskood

Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude grupi järe
levalve alla kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja
pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav
tunnuskood;
— EMP-väliste ettevõtjate ja grupi järelevalve alla kuuluvate reguleeri
mata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ette
võtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib
kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + 5 numbrit

C0030

Ettevõtja tunnuskoodi
liik

Lahtris „Ettevõtja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:
1 – LEI
2 – erikood

C0040

Üksuse tasand / eraldatud
vahendite kogum või
kattuvusega kohandamise
portfell / ülejäänud osa

Märkige, millega teave seondub. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – üksuse tasand
2 – eraldatud vahendite kogum või kattuvusega kohandamise portfell
3 – ülejäänud osa

C0050

Fondi number

Kui lahter C0040 = 2, on see igale eraldatud vahendite kogumile või
kattuvusega kohandamise portfellile grupi poolt määratud kordumatu
arv. See on ajas muutumatu. Seda ei saa kasutada muude fondide või
portfellide puhul. Fondi/portfelli tuvastamiseks kasutatakse kõigis
vormides sama numbrit.
Kui C0040 = 1 või 3, siis kajastatakse „0”.
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(Solventsus II eeskirju kasutavad) EMP ja EMP-välised kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kes on kaastaud
ainult mahaarvamise ja agregeerimise kaudu

C0060

Tururiski
solventsuskapitalinõue

Iga ettevõtja puhul individuaalne (bruto) tururiski solventsuskapitalinõue.

C0070

Vastaspoole makseviivi
tuse riski
solventsuskapitalinõue

Iga ettevõtja puhul individuaalne (bruto) vastaspoole makseviivituse riski
solventsuskapitalinõue.

C0080

Elukindlustuse kindlus
tusriski
solventsuskapitalinõue

Iga ettevõtja puhul individuaalne (bruto) elukindlustuse kindlustusriski
solventsuskapitalinõue.

C0090

Tervisekindlustuse kind
lustusriski
solventsuskapitalinõue

Iga ettevõtja puhul individuaalne (bruto) tervisekindlustuse kindlustusriski
solventsuskapitalinõue.

C0100

Kahjukindlustuse kind
lustusriski
solventsuskapitalinõue

Iga ettevõtja puhul individuaalne (bruto) kahjukindlustuse kindlustusriski
solventsuskapitalinõue.

C0110

Operatsiooniriski
solventsuskapitalinõue

Iga ettevõtja puhul individuaalne (bruto) operatsiooniriski solventsuskapitalinõue.

C0120

Individuaalne
solventsuskapitalinõue

Iga ettevõtja puhul individuaalne solventsuskapitalinõue (kaasa arvatud
lisakapitalinõue).

C0130

Individuaalne
miinimumkapitalinõue

Iga ettevõtja puhul individuaalne miinimumkapitalinõue.

C0140

Individuaalsed nõueteko
hased omavahendid
solventsuskapitalinõude
täitmiseks

Individuaalsed nõuetekohased omavahendid solventsuskapitalinõude täit
miseks Selles kirjes kajastatakse omavahendite kogusumma. Omavahen
dite kättesaadavuse piiranguid grupi suhtes ei kohaldata.

C0150

Kindlustus- või edasi
Kui ettevõtja kasutab individuaalse solventsuskapitalinõude arvutamiseks
kindlustusandja paramee ettevõtja parameetreid, kajastatakse valdkond(valdkonnad), mille puhul
trite kasutamine
parameetreid kasutatakse. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – elukindlustuse kindlustusrisk / ümberhindamise risk
2 – SLT tervisekindlustuse kindlustusrisk / ümberhindamise risk
3 – NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk
4 – kahjukindlustuse kindlustusmaksete ja tehniliste eraldiste risk
Lisage nii mitu varianti kui vaja, eraldades need komadega.

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 1280
▼B
KIRJE

C0160

Lihtsustuste kasutamine

JUHISED

Kui ettevõtja kasutab individuaalse solventsuskapitalinõude arvutamiseks
lihtsustusi, kajastatakse valdkond(valdkonnad), mille puhul parameetreid
kasutatakse. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – tururisk / hinnavaherisk (võlakirjad ja laenud)
2 – tururisk / intressirisk (kaptiivkindlustusandjad ja kaptiivedasikindlus
tusandjad)
3 – tururisk / hinnavaherisk (võlakirjad ja laenud) (kaptiivkindlustusandjad
ja kaptiivedasikindlustusandjad)
4 – tururisk / turu kontsentratsioonirisk (kaptiivkindlustusandjad ja kaptii
vedasikindlustusandjad)
5 – vastaspoole makseviivituse risk
6 – elukindlustuse kindlustusrisk / suremusrisk
7 – elukindlustuse kindlustusrisk / üleelamisrisk
8 – elukindlustuse kindlustusrisk / töövõimetuse-haigestumuse risk
9 – elukindlustuse kindlustusrisk / kindlustuslepingute katkemise risk
10 – elukindlustuse kindlustusrisk / elukindlustuskulude risk
11 – elukindlustuse kindlustusrisk / elukindlustuse katastroofirisk
12 – tervisekindlustuse kindlustusrisk / suremusrisk
13 – tervisekindlustuse kindlustusrisk / üleelamisrisk
14 – tervisekindlustuse kindlustusrisk / töövõimetuse-haigestumuse risk
(ravikulud)
15 – tervisekindlustuse kindlustusrisk / töövõimetuse-haigestumuse risk
(sissetuleku kaotus)
16 – SLT tervisekindlustuse kindlustusrisk / kindlustuslepingute katkemise
risk
17 – tervisekindlustuse kindlustusrisk / elukindlustuskulude risk
18 – kahjukindlustuse kindlustusrisk / kindlustusmaksete ja tehniliste eral
diste risk (kaptiivkindlustusandjad ja kaptiivedasikindlustusandjad)
Lisage nii mitu varianti kui vaja, eraldades need komadega.

C0170

Osalise sisemudeli
kasutamine

Kui ettevõtja kasutab individuaalse solventsuskapitalinõude arvutamiseks
osalist sisemudelit(mudeleid), kajastatakse valdkond(valdkonnad), mille
puhul neid kasutatakse.

C0180

Grupi sisemudel või in
dividuaalne sisemudel

Kui ettevõtja kasutab individuaalse solventsuskapitalinõude arvutamiseks
täielikku sisemudelit, tuleb kajastada, kas tegemist on individuaalse sise
mudeliga või grupi sisemudeliga. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – individuaalne sisemudel
2 – grupi sisemudel
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C0190

Sisemudeli algse heaks
kiitmise kuupäev

Kui grupi sisemudeli või individuaalse sisemudeli on heaks kiitnud üksik
järelevalve teostaja, märgitakse heakskiidu andmise kuupäev ISO 8601
(aaaa-kk-pp) vormingus.

C0200

Sisemudeli viimase
suurema muudatuse
heakskiitmise kuupäev

Kui grupi sisemudeli või individuaalse sisemudeli suurema muudatuse on
heaks kiitnud üksik järelevalve teostaja (artikkel 115), märgitakse heaks
kiidu andmise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.

C0210

Lisakapitalinõude otsuse
kuupäev

Kui mõne siin loetletud ettevõtja puhul kohaldatakse lisakapitalinõuet
(direktiivi 2009/138/EÜ artikkel 37), märgitakse otsuse kuupäev ISO
8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.

C0220

Lisakapitalinõude summa

Kui mõne siin loetletud üksuse puhul kohaldatakse lisakapitalinõuet
(direktiivi 2009/138/EÜ artikkel 37), kajastatakse täpne summa.

C0230

Lisakapitalinõude põhjus

Kui mõne siin loetletud ettevõtja puhul kohaldatakse lisakapitalinõuet
(direktiivi 2009/138/EÜ artikkel 37), kajastatakse järelevalve teostaja
otsuses sedastatud põhjus(ed).

EMP-välised kindlustus- ja edasikindlustusandjad (nii Solventsus II eeskirju kasutavad kui ka mittekasutavad),
sõltumata kasutatud meetodist.

C0240

Kohalik kapitalinõue

Kohalik individuaalne kapitalinõue, mis põhjustab kohaliku järelevalve
teostaja esmase sekkumise.

C0250

Kohalik
miinimumkapitalinõue

Kohalik miinimumkapitalinõue, mis põhjustab kohalik järelevalve teostaja
lõpliku sekkumise ehk tegevusloa kehtetuks tunnistamise. See arv on
vajalik grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõue
arvutamiseks.

C0260

Nõuetekohased omava
hendid kooskõlas koha
like eeskirjadega

Individuaalsed nõuetekohased omavahendid kohalike kapitalinõuete täit
miseks, arvutatuna kooskõlas kohalike eeskirjadega, ilma et grupi suhtes
kohaldataks omavahendite kättesaadavuse piiranguid.

S.34.01 – Muude reguleeritud ja reguleerimata finantsettevõtjate, sealhulgas
kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, individuaalsed
nõuded
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse teabe esmast ja iga-aastast esitamist gruppide kohta.
Vorm S.34.01 täidetakse juhul, kui kasutatakse direktiivi 2009/138/EÜ artiklis
230 määratletud 1. meetodit, direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 määratletud 2.
meetodit või kombineeritud meetodit, ning vorm hõlmab muude finantsettevõtjate
kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad individuaalseid nõudeid ja finantstege
vusega tegelevate reguleerimata ettevõtjate (delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artikli 1 punkti 52 tähenduses), nagu näiteks krediidiasutused, investeerimisü
hingud, finantseerimisasutused, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad,
eurofondide valitsejad, tööandjapensioni kogumisasutused, finantstegevusega
tegelevad reguleerimata ettevõtjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsval
dusettevõtjad, individuaalseid nõudeid.
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C0010

Ettevõtja juriidiline nimi

C0020

Ettevõtja tunnuskood

JUHISED

Iga ettevõtja juriidiline nimi

Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude grupi järe
levalve alla kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja
pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav
tunnuskood;
— EMP-väliste ettevõtjate ja grupi järelevalve alla kuuluvate reguleeri
mata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ette
võtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib
kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + 5 numbrit

C0030

Ettevõtja tunnuskoodi
liik

Lahtris „Ettevõtja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:
1 – LEI
2 – erikood

C0040

Agregeeritud või
agregeerimata

Kui üksused või muud finantssektorid moodustavad konkreetse kapitali
nõudega grupi, võib individuaalsete nõuete loetelu asemel aktsepteerida
selle konsolideeritud kapitalinõude. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – agregeeritud
2 – agregeerimata

C0050

Kapitalinõude liik

Märgitakse kapitalinõude liik. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – valdkondlik (krediidiasutuste, investeerimisühingute, finantseerimisa
sutuste, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate, eurofondide valit
sejate, tööandjapensioni kogumisasutuste puhul)
2 – tinglik (reguleerimata ettevõtjate puhul)
3 – kapitalinõuded puuduvad

C0060

Tinglik solventsuskapita
linõue või valdkondlik
kapitalinõue

Valdkondlik või tinglik kapitalinõue, mis põhjustab individuaalse järele
valve teostaja esmase sekkumise, eeldades, et olemas on nn
sekkumisastmed.

C0070

Tinglik miinimumkapita
linõue või valdkondlik
miinimumkapitalinõue

Valdkondlik või tinglik miinimumkapitalinõue, mis põhjustab lõpliku
sekkumise, eeldades võimalusel, et olemas on nn sekkumisastmed.

Tinglikud või valdkond
likud nõuetekohased
omavahendid

Omavahendid kokku, mis on mõeldud (tinglike või valdkondlike) kapita
linõuete täitmiseks. Omavahendite kättesaadavuse piiranguid grupi suhtes
ei kohaldata.

C0080

Seda kirjet ei nõuta üksuste puhul, kelle puhul ei ole lõpliku käivitaja taset
kindlaks määratud.
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S.35.01 – Panus grupi tehnilistesse eraldistesse
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.
Ridadel C0050–C0210 kajastatav teave tuleb esitada pärast volatiilsusega kohan
damise, kattuvusega kohandamise ja intressimääraga seotud üleminekumeetmete
kohaldamist. Tehniliste eraldiste üleminekuline mahaarvamine tuleb eraldi esitada
ridadel C0220 ja C0230.
Vorm S.35.01 täidetakse juhul, kui kasutatakse direktiivi 2009/138/EÜ artiklis
230 määratletud 1. meetodit, direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 määratletud 2.
meetodit või kombineeritud meetodit.
Seotud kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kes ei ole tütarettevõtjad, ei kuulu
vormi S.35.01 kohaldamisalasse, kuna neid hinnatakse kohandatud kapitaliosa
luse meetodil.

KIRJE

JUHISED

C0010

Ettevõtja juriidiline nimi

Iga ettevõtja juriidiline nimi

C0020

Ettevõtja tunnuskood

Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude grupi järe
levalve alla kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja
pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav
tunnuskood;
— EMP-väliste ettevõtjate ja grupi järelevalve alla kuuluvate reguleeri
mata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ette
võtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib
kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + 5 numbrit

C0030

Ettevõtja tunnuskoodi
liik

Lahtris „Ettevõtja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:
1 – LEI
2 – erikood

C0040

Grupi solventsuse
arvutusmeetod

Märkige grupi solventsuse arvutamisel kasutatud meetod. Valige üks järg
misest loetelust:
1 – 1. meetod
2 – 2. meetod

C0050

Tehniliste eraldiste
kogusumma – tehniliste
eraldiste summa koos
grupisiseste tehingutega

Tehniliste eraldiste kogusumma koos grupisiseste tehingutega.
See kirje võrdub kirjete C0070, C0100, C0130, C0160, C0190 ja C0220
summaga, välja arvatud samaväärsetes EMP-välistes riikides asuvate, 2.
meetodi alla kuuluvate (edasi)kindlustusandjate puhul.
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Samaväärsetes EMP-välistes riikides asuvate, 2. meetodi alla kuuluvate
(edasi)kindlustusandjate puhul on kohustuslik vaid kirje C0050.
Lahter täidetakse summadega, mis sisaldavad edasikindlustust ja grupisi
seseid tehinguid.
Kui (edasi)kindlustusandja puhul kasutatakse direktiivi 2009/138/EÜ artik
lis 230 kindlaks määratud 1. meetodit, vastab tehniliste eraldiste kogu
summa lahtris C0050 ettevõtja panusele (k.a üleantud edasikindlustuste
gevus grupi järelevalve kohaldamisalas) grupi tehnilistesse eraldistesse.
Kui (edasi)kindlustusandja puhul kasutatakse 2. meetodit, ei ole lahtris
C0050 esitatud tehniliste eraldiste kogusummat võimalik vastavusse viia
grupi bilansis kajastatud grupi tehniliste eraldiste summaga.

C0060

Tehniliste eraldiste
kogusumma – tehniliste
eraldiste summa ilma
grupisiseste tehinguteta

Tehniliste eraldiste kogusumma ilma grupisiseste tehinguteta.
See kirje võrdub kirjete C0080, C0110, C0140, C0170, C0200 ja C0230
summaga, välja arvatud samaväärsetes EMP-välistes riikides asuvate, 2.
meetodi alla kuuluvate (edasi)kindlustusandjate puhul.
Samaväärsetes EMP-välistes riikides asuvate, 2. meetodi alla kuuluvate
(edasi)kindlustusandjate puhul, kellel on lubatud järgida kohalikke
eeskirju, on kohustuslik vaid kirje C0060 ja see täidetakse kohaliku
solventsusrežiimi alusel.
Lahtrisse kantakse summad koos edasikindlustusega, kuid ilma grupisi
seste tehinguteta, kaasa arvatud grupisisese edasikindlustuseta (riskimargi
naal ei tohiks olla ilma grupisiseste tehinguteta).
Kui (edasi)kindlustusandja puhul kasutatakse direktiivi 2009/138/EÜ artik
lis 230 kindlaks määratud 1. meetodit, vastab tehniliste eraldiste kogu
summa lahtris C0060 ettevõtja panusele (v.a üleantud edasikindlustuste
gevus grupi järelevalve kohaldamisalas) grupi tehnilistesse eraldistesse.
Kõigi 1. meetodit kasutavate (edasi)kindlustusandjate puhul saab lahtris
C0060 esitatud tehniliste eraldiste kogusumma viia vastavusse grupi
bilansis kajastatud grupi tehniliste eraldiste summaga.
Kui (edasi)kindlustusandja puhul kasutatakse 2. meetodit, ei ole lahtris
C0060 esitatud tehniliste eraldiste kogusummat võimalik vastavusse viia
grupi bilansis kajastatud grupi tehniliste eraldiste summaga.

C0070,
C0100,
C0130,
C0160, C0190

Tehniliste eraldiste
summa koos grupisiseste
tehingutega

Tehniliste eraldiste summa (tervikuna arvutatud tehnilised eraldised või
parima hinnangu ja riskimarginaali summa), jaotatuna EMP või
EMP-väliste riikide ettevõtjate asjaomastesse peamistesse kategooriatesse
(elukindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus,
Investeerimisriskiga elukindlustus, SLT ja NSLT tervisekindlustus, kahju
kindlustus, v.a tervisekindlustus), arvutatuna Solventsus II eeskirjade
kohaselt.
Lahter täidetakse summadega, mis sisaldavad ka edasikindlustust ja grupi
siseseid tehinguid.
Kasutatakse grupi valuutat.
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Seda kirjet kajastatakse 1. ja 2. meetodit kasutavate (edasi)kindlustusand
jate puhul, välja arvatud 2. meetodit kasutavate (edasi)kindlustusandjad,
kes asuvad samaväärsetes EMP-välistes riikides.

C0080,
C0110,
C0140,
C0170, C0200

Tehniliste eraldiste
summa ilma grupisiseste
tehinguteta

Tehniliste eraldiste summa (tervikuna arvutatud tehnilised eraldised või
parima hinnangu ja riskimarginaali summa), jaotatuna EMP või
EMP-väliste riikide ettevõtjate asjaomastesse peamistesse kategooriatesse
(elukindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus,
investeerimisriskiga elukindlustus, SLT ja NSLT tervisekindlustus, kahju
kindlustus, v.a tervisekindlustus), arvutatuna Solventsus II eeskirjade
kohaselt.
Lahter täidetakse summadega, mis sisaldavad ka edasikindlustust, kuid ei
sisalda grupisiseseid tehinguid, kaasa arvatud grupisisest edasikindlustust.
Kasutatakse grupi valuutat.
Seda kirjet kajastatakse 1. ja 2. meetodit kasutavate (edasi)kindlustusand
jate puhul, välja arvatud 2. meetodit kasutavate (edasi)kindlustusandjad,
kes asuvad samaväärsetes EMP-välistes riikides.

C0090,
C0120,
C0150,
C0180, C0210

Netopanus grupi tehni
listesse eraldistesse (%)

(Edasi)kindlustusandja tehniliste eraldiste (tervikuna arvutatud tehnilised
eraldised või parima hinnangu ja riskimarginaali summa) protsendina
väljendatud osa grupi tehnilistest eraldistest 1. meetodi alusel ilma grupi
siseste tehinguteta, kuid koos grupist väljapoole üleantud edasikindlustus
tegevusega, jaotatuna asjaomastesse peamistesse kategooriatesse (elukind
lustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus, investee
rimisriskiga elukindlustus, SLT ja NSLT tervisekindlustus, kahjukind
lustus, v.a tervisekindlustus).
Seda kirjet ei kajastata 2. meetodit kasutavate ettevõtjate puhul.

C0220

Tehniliste eraldiste
üleminekuline mahaarva
mine – tehniliste eraldiste
summa koos grupisiseste
tehingutega

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa. See väärtus ei
sisaldu eelmistes kirjetes.
Lahter täidetakse summadega, mis sisaldavad ka edasikindlustust ja grupi
siseseid tehinguid.
See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

C0230

Tehniliste eraldiste
üleminekuline mahaarva
mine – tehniliste eraldiste
summa ilma grupisiseste
tehinguteta

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa. See väärtus ei
sisaldu eelmistes kirjetes.
Lahter täidetakse summadega, mis sisaldavad ka edasikindlustust, kuid ei
sisalda grupisiseseid tehinguid, kaasa arvatud grupisisest edasikindlustust.
See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

C0240

Pikaajalised garantii
meetmed – tehnilised
eraldised, mille suhtes
kohaldatakse riskivaba
intressikõvera ülemine
kulist kohandamist –
tehniliste eraldiste
summa koos grupisiseste
tehingutega

Märgitakse tehniliste eraldiste kogusumma koos grupisiseste tehingutega
(C0050), mille suhtes kohaldatakse riskivaba intressikõvera üleminekulist
kohandamist.
Lahter täidetakse summadega, mis sisaldavad ka edasikindlustust ja grupi
siseseid tehinguid.
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C0250

C0260

JUHISED

Pikaajalised garantii
meetmed – tehnilised
eraldised, mille suhtes
kohaldatakse volatiilsu
sega kohandamist –
tehniliste eraldiste
summa koos grupisiseste
tehingutega

Märgitakse tehniliste eraldiste kogusumma koos grupisiseste tehingutega
(C0050), mille suhtes kohaldatakse volatiilsusega kohandamist.

Pikaajalised garantii
meetmed – tehnilised
eraldised, mille suhtes
kohaldatakse kattuvusega
kohandamist – tehniliste
eraldiste summa koos
grupisiseste tehingutega

Märgitakse tehniliste eraldiste kogusumma koos grupisiseste tehingutega
(C0050), mille suhtes kohaldatakse kattuvusega kohandamist.

Lahter täidetakse summadega, mis sisaldavad ka edasikindlustust ja grupi
siseseid tehinguid, kaasa arvatud grupisisest edasikindlustust.

Lahter täidetakse summadega, mis sisaldavad ka edasikindlustust ja grupi
siseseid tehinguid, kaasa arvatud grupisisest edasikindlustust.

S.36.01 – Grupisisesed tehingud – omakapitali tüüpi tehingud, võlg ja vara
üleandmine
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.
Vormi S.36.01 eesmärgiks on teabe kogumine kõigi grupisiseste tehingute
(oluliste, väga oluliste ja igal juhul kajastatavate tehingute) kohta seoses omaka
pitaliinstrumentide, võla, vastastikuse rahastamise ja varade üleandmisega, mis
seonduvad direktiivi 2009/138/EÜ artikli 213 lõike 2 punktide a–c kohaste grupi
siseste tehingutega. Need hõlmavad muu hulgas järgmist:
— omakapitaliinstrumendid ja muud kapitalikirjed, mis hõlmavad märkimis
väärset osalust seotud üksustes ja kindlustusgrupi seotud üksuste aktsiate
üleandmist;
— võlg, kaasa arvatud võlakirjad, laenud, kollateraliseeritud võlakohustused ja
muud sarnased tehingud. nt korrapärane eelnevalt kindlaksmääratud intress
või
kupongivõi
kindlustusmaksed
eelnevalt
kindlaksmääratud
ajavahemikuks.
— muu varade üleandmine, nagu kinnisvara üleandmine ja grupiga mitteseotud
(st grupiväliste) muude äriühingute aktsiate üleandmine.

▼M1

__________

▼B
Vorm S.36.01 hõlmab grupisiseseid tehinguid, mis:
— olid aruandeperioodi alguses kehtivad;
— algasid aruandeperioodi jooksul ja olid aruandekuupäeval kehtivad;
— algasid ja aegusid / tähtaeg saabus aruandeperioodi jooksul.
Ehkki sarnased tehingud seotud üksusega võib grupisiseste tehingute aruandlusest
välja jätta, kui neid võrreldakse ükshaaval oluliste ja väga oluliste tehingute
künnistega, tuleb neid tehinguid sellegipoolest ükshaaval kajastada, kui need
on koos vaadelduna võrdsed või suuremad kui olulistele või väga olulistele
grupisisestele tehingutele kehtestatud vastava künnise väärtus.
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Iga tehing kajastatakse eraldi.
Oluliste grupisiseste tehingute mis tahes täiendused/lisatehingud kajastatakse
eraldi grupisisese tehinguna, isegi kui lisatehing eraldi võetuna jääb allapoole
olulisele tehingule kehtestatud künnise piirmäära. Näiteks kui kindlustus- või
edasikindlustusandja suurendab teisele seotud ettevõtjale antud laenu algset
summat, tuleks laenule lisandunud osa kajastada eraldi kirjena, mille kuupäev
on lisatehingu tegemise kuupäev.
Kui tehingu väärtus on kahe tehingu poole jaoks erinev (nt 10 miljoni eurone
tehing A ja B vahel, kus A kajastab 10 miljonit eurot, kuid B saab tehingukulude
tõttu vaid 9,5 miljonit eurot ja 0,5 miljonit eurot kantakse kuludesse), kajasta
takse vormil tehingu summana maksimumsumma, mis on antud juhul 10 miljonit
eurot.
Kui seotud grupisisesed tehingud on toimunud ahelana (nt A investeerib Bsse ja
B investeerib Csse), siis tuleb iga ahela lüli kajastada eraldi grupisisese
tehinguna.

KIRJE

JUHISED

C0010

Grupisisese tehingu
tunnuskood

Iga grupisisese tehingu puhul kordumatu sisemine tunnuskood. Peab
olema järjepidev.

C0020

Investori/laenuandja nimi

Selle üksuse nimi, kes ostab omakapitaliinstrumente või annab seotud
ettevõtjale laenu vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1
punktis c määratletud grupi siseselt, st üksus, kes kajastab tehingut oma
bilansis varana (deebet – bilanss).

C0030

Investori/laenuandja
tunnuskood

Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises
tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja EMP muude reguleeritud
ettevõtjate puhul, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses: – ettevõtja pädeva järeleval
veasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;
— EMP-väliste ettevõtjate ja reguleerimata ettevõtjate puhul, kes
kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c
tähenduses, määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või
reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustus
grupp järjepidevalt järgmist vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + 5 numbrit

C0040

Investori/laenuandja
tunnuskoodi liik

Lahtris „Investori/laenuandja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:
1 – LEI
2 – erikood

02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 1288
▼B
KIRJE

JUHISED

C0050

Emitendi/laenuvõtja nimi

Üksuse nimi, kes emiteerivad omakapitaliinstrumente/kapitalikirjeid, või
võtavad raha laenuks (emiteerivad võlakohustuse). See on üksus, kes
kajastab tehingut oma bilansis kohustise või kapitalina (kreedit – bilanss).

C0060

Emitendi/laenuvõtja
tunnuskood

Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises
tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja EMP muude reguleeritud
ettevõtjate puhul, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses: – ettevõtja pädeva järeleval
veasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;
— EMP-väliste ettevõtjate ja reguleerimata ettevõtjate puhul, kes
kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c
tähenduses, määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või
reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustus
grupp järjepidevalt järgmist vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + 5 numbrit

C0070

Emitendi/laenuvõtja
tunnuskoodi liik

Lahtris „Emitendi/laenuvõtja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:
1 – LEI
2 – erikood

C0080

Instrumendi tunnuskood

See on instrumendi (kapital, võlg jne) tunnuskood kahe vastaspoole vahel,
mis määratakse kindlaks järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC
vms)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada. See peab olema järjepidev.
See võib erineda lahtris C0010 esitatud grupisisese tehingu koodist.

C0090

Instrumendi tunnuskoodi
liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirjes „Instrumendi tunnus
kood”. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN
tunnuskood)

(Wertpapier Kenn-Nummer,

Saksamaa

tähtnumbriline
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5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi väärtpaberikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

C0100

Tehingu liik

Märkige tehingu liik. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – võlakirjad / võlg – kollateraliseeritud
2 – võlakirjad / võlg – kollateraliseerimta
3 – omakapitali liik – aktsiad / märkimisväärne osalus
4 – omakapitali liik – muud
5 – muu varade üleandmine – kinnisvara
6 – muu varade üleandmine – muud

C0110

Tehingu/emissiooni
kuupäev

Siin kajatatakse varasemat tehingu / võlakohustuse emiteerimise kuupäeva
või grupisisese tehingu jõustumise kuupäeva, kui see erineb emiteerimise
kuupäevast.
Kuupäev peaks järgima ISO 8601 vormingut (aaaa–kk–pp).

C0120

Tehingu lõpptähtaeg

ISO 8601 vormingus (aaaa–kk–pp) märgitakse kuupäev, kui tehing aegub
/ jõuab lõpptähtajani (kui see on kohaldatav).
— Ilma lõpptähtajata grupisiseste tehingute puhul kasutatakse vormingut
„9999–12–31”.
— Tähtajatute väärtpaberite puhul märgitakse „9999–12–31”

C0130

Tehingu valuuta

Märgitakse tehingus kasutatud valuuta tähtkood ISO 4217 kohaselt.

C0140

Tehingu lepinguline
summa / tehingu hind

Tehingu summa
aruandlusvaluutas.

C0150

Tagatise/vara väärtus

Kollateraliseeritud võla puhul tagatise väärtus või vara väärtus grupisisese
tehingu puhul, mis hõlmab varade üleandmist, kajastatuna grupi aruand
lusvaluutas.

või

hind

lepingu

kohta

kajastatuna

grupi

Kui üht grupisisestes tehingutes osalevat osapoolt hinnatakse Solventsus II
hindamiseeskirjade kohaselt osana grupi solventsuse arvutamisest, siis
kasutatakse tagatise väärtuse hindamiseks Solventsus II kohast väärtust.
Solventsus II kohaste hindamispõhimõtete järgi hinnatakse eeldatavalt
vähemalt järgmiste üksuste vahel antud tagatisi (loetelu pole lõplik):
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjad
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— EMP kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad
— Kolmandate riikide kindlustus-, edasikindlustus-, kindlustusvaldusette
võtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes on hõlmatud grupi solvent
suse arvutamisse 1. meetodi kaudu
— Kolmandate riikide kindlustus-, edasikindlustus-, kindlustusvaldusette
võtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes on hõlmatud grupi solvent
suse arvutamisse 2. meetodi kaudu ja asuvad mittesamaväärse režii
miga riigis.
Tagatiskokkuleppeid muud liiki ettevõtjate vahel, st grupisiseseid tehin
guid kahe gruppi kuuluva krediidiasutuse vahel võib hinnata sektoripõ
histe eeskirjade kohaselt.

C0160

Tagasiostmise/ettemak
sete/tagasimaksete
summa aruandeperioodi
jooksul

Vajaduse korral tagasiostmise/ettemaksete/tagasimaksete summa aruande
perioodi jooksul, kajastatuna grupi aruandlusvaluutas.

C0170

Dividendide/intresside/
kupongide ja muude
aruandeperioodil tehtud
maksete summa

See lahter kajastab mis tahes makseid seoses grupisiseste tehingutega, mis
on vormis S.36.01 aruandeperioodil (12 kuud kuni aruandekuupäevani)
kajastatud.
Need hõlmavad muu hulgas järgmist.
— Aruandaasta dividendid, kaasa arvatud makstud või välja kuulutatud,
kuid välja maksmata dividendid.
— Mis tahes eelmistest aastatest edasilükkunud dividendid, mis maks
takse välja aruandeperioodil (st mis tahes edasilükkunud välja makstud
dividendid, mis mõjutasid aruandeperioodi kasumiaruannet).
— Võlainstrumentidega seoses tehtud intressimaksed.
— Mis tahes muud maksed, mis on seoses grupisiseste tehingutega tehtud
ja mida on vormis S.36.01 kajastatud, nt varade üleandmise kulud.
— Vajaduse korral lisatehingute summa kokku, st aruandeperioodi
jooksul täiendavalt investeeritud kogusumma, nagu näiteks täiendavad
maksed osaliselt makstud aktsiatelt või laenusumma suurendamine
perioodi jooksul (kui lisatehinguid kajastatakse eraldi kirjena).
See kirje tuleb kajastada grupi aruandlusvaluutas.

C0180

Tehingu lepingulise
summa bilanss aruande
kuupäeva seisuga

Vajaduse korral tehingu tagasimaksmata summa aruandekuupäeva seisuga,
nt võlakohustuse emiteerimise puhul, kajastatuna grupi aruandlusvaluutas.
Kui on toimunud varajane arveldus / enne tähtaja lõppu tagasimaksmine,
siis on lepingulise summa bilanss null.

C0190

Kupong/intressimäär

Vajaduse korral intressi- või kupongimäär protsendina. Muutuva intressi
määra puhul hõlmab see viitemäära ja sellest kõrgemat intressimäära.

S.36.02 – Grupisisesed tehingud – tuletisinstrumendid
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.
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Vormis S.36.02 kajastatakse kõiki grupisiseseid tehinguid grupi järelevalve alla
kuuluvate üksuste vahel kooskõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikli 213 lõike 2
punktidega a–c, vaatamata arvutusmeetodi valikule ja sellele, kas grupi solvent
suse arvutamiseks on kasutatud sektoripõhiseid solventsuseeskirju.

▼M1

__________

▼B
Vorm S.36.02 hõlmab grupisiseseid tehinguid, mis:
— olid aruandeperioodi alguses kehtivad;
— algasid aruandeperioodi jooksul ja olid aruandekuupäeval kehtivad;
— algasid ja aegusid / tähtaeg saabus aruandeperioodi jooksul.
Ehkki sarnased tehingud seotud üksusega võib grupisiseste tehingute aruandlusest
välja jätta, kui neid võrreldakse ükshaaval oluliste ja väga oluliste tehingute
künnistega, tuleb neid tehinguid sellegipoolest ükshaaval kajastada, kui need
on koos vaadelduna võrdsed või suuremad kui olulistele või väga olulistele
grupisisestele tehingutele kehtestatud vastava künnise väärtus.
Iga tehing kajastatakse eraldi.
Oluliste grupisiseste tehingute mis tahes täiendused/lisatehingud kajastatakse
eraldi grupisisese tehinguna, isegi kui lisatehing eraldi võetuna jääb allapoole
olulisele tehingule kehtestatud künnise piirmäära. Näiteks kui kindlustus- või
edasikindlustusandja suurendab teisele seotud ettevõtjale antud laenu algset
summat, tuleks laenule lisandunud osa kajastada eraldi kirjena, mille kuupäev
on lisatehingu tegemise kuupäev.
Kui tehingu väärtus on kahe tehingu poole jaoks erinev (nt 10 miljoni eurone
tehing A ja B vahel, kus A kajastab 10 miljonit eurot, kuid B saab tehingukulude
tõttu vaid 9,5 miljonit eurot ja 0,5 miljonit eurot kantakse kuludesse), tuleks
vormil tehingu summana kajastada maksimumsumma, mis on antud juhul 10
miljonit eurot.
Kui seotud grupisisesed tehingud on toimunud ahelana (nt A investeerib Bsse ja
B investeerib Csse), siis tuleb iga ahela lüli kajastada eraldi grupisisese
tehinguna.

KIRJE

JUHISED

C0010

Grupisisese tehingu
tunnuskood

Iga grupisisese tehingu puhul kordumatu sisemine tunnuskood. Peab
olema järjepidev.

C0020

Investori/ostja nimi

Üksuse nimi, kes investeerib/ostab tuletisinstrumendi, või pika positsioo
niga vastaspool. Vahetustehingute puhul tähendab maksja sellise fiksee
ritud intressimäära maksjat, mis muutub ujuvaks intressiks.

C0030

Investori/ostja
tunnuskood

Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises
tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
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Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja EMP muude reguleeritud
ettevõtjate puhul, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses: – ettevõtja pädeva järeleval
veasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;
— EMP-väliste ettevõtjate ja reguleerimata ettevõtjate puhul, kes
kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c
tähenduses, määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või
reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustus
grupp järjepidevalt järgmist vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + 5 numbrit

C0040

Investori/ostja tunnus
koodi liik

Lahtris „Investori/ostja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:
1 – LEI
2 – erikood

C0050

Emitendi/müüja nimi

Üksuse nimi, kes emiteerib/müüb tuletisinstrumendi, või lühikese posit
siooniga vastaspool. Vahetustehingute puhul saaja, kes saab fikseeritud
intressi ja maksab ujuvat intressi.

C0060

Emitendi/müüja
tunnuskood

Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises
tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja EMP muude reguleeritud
ettevõtjate puhul, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses: – ettevõtja pädeva järeleval
veasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;
— EMP-väliste ettevõtjate ja reguleerimata ettevõtjate puhul, kes
kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c
tähenduses, määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või
reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustus
grupp järjepidevalt järgmist vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + 5 numbrit

C0070

Emitendi/müüja tunnus
koodi liik

Lahtris „Emitendi/müüja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:
1 – LEI
2 – erikood
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See on instrumendi (tuletisinstrumendi) tunnuskood kahe vastaspoole
vahel, mis määratakse kindlaks järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC
vms)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada. See peab olema järjepidev.
See võib erineda lahtris C0010 esitatud grupisisese tehingu koodist.

C0090

Instrumendi tunnuskoodi
liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirjes „Instrumendi tunnus
kood”. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi väärtpaberikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood

C0100

Tehingu liik

Märkige tehingu liik. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – tuletisinstrumendid – futuurid
2 – tuletisinstrumendid – forvardid
3 – tuletisinstrumendid – optsioonid
4 – tuletisinstrumendid – muud
5 – garantiid – krediidiriski kaitse
6 – garantiid – muud
7 – vahetustehingud – makseviivitus
8 – vahetustehingud – intressimäär
9 – vahetustehingud – valuuta
10 – vahetustehingud – muud
Repolepingut tuleks käsitleda sularahatehinguna pluss forvardleping.
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C0110

Tehingu kauplemispäev

Märkige tuletislepingu tehingu/kauplemise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kkpp) vormingus. Uuendatavate lepingute puhul kasutatakse algset kauple
mise kuupäeva.

C0120

Lõpptähtaeg

Märkige lepingust tulenev tuletislepingu lõppemise kuupäev ISO 8601
(aaaa-kk-pp) vormingus, kas lõpptähtaeg, (Euroopa või Ameerika)
optsioonide puhul aegumise kuupäev jne.

C0130

Valuuta

Vajaduse korral märkige tuletisinstrumendi valuuta tähtkood ISO 4217
vormingus, st tuletisinstrumendi tingliku väärtuse valuuta (nt optsioon,
mille aluseks on summa USA dollarites). Seda kirjet ei kajastata valuuta
vahetuslepingute puhul.

C0140

Tinglik väärtus tehingu
kuupäeval

Tuletisinstrumendiga kaetud või avatud summa tehingu kuupäeval, kajas
tatuna grupi aruandlusvaluutas.
Futuuride ja optsioonide puhul arvutatakse see lepingu maht korda lepin
gute arv. Vahetustehingute ja forvardite puhul vastab see lepingute
summale.

C0150

Tinglik väärtus aruande
kuupäeval

Tuletisinstrumendiga kaetud või avatud summa aruandekuupäeval, st lõpp
saldo, kajastatuna grupi aruandlusvaluutas.
Futuuride ja optsioonide puhul arvutatakse see lepingu maht korda lepin
gute arv. Vahetustehingute ja forvardite puhul vastab see lepingute
summale. Kui tehingu tähtaeg on saabunud / aegunud aruandeperioodi
jooksul enne aruandekuupäeva, siis on tinglik väärtus aruande kuupäeval
null.

C0160

Tagatise väärtus

Vajaduse korral aruandekuupäeval panditud tagatise väärtus (kui tuletisins
trumendi positsioon on suletud, siis null), kajastatuna grupi aruandlusva
luutas.
Kui üht grupisisestes tehingutes osalevat osapoolt hinnatakse Solventsus II
hindamiseeskirjade kohaselt osana grupi solventsuse arvutamisest, siis
tuleks tagatise väärtuse hindamiseks kasutada Solventsus II kohast väär
tust. Solventsus II kohaste hindamispõhimõtete järgi hinnatakse eeldatavalt
vähemalt järgmiste üksuste vahel antud tagatisi (loetelu pole lõplik):
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjad
— EMP kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad
— Kolmandate riikide kindlustus-, edasikindlustus-, kindlustusvaldusette
võtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes on hõlmatud grupi solvent
suse arvutamisse 1. meetodi kaudu.
— Kolmandate riikide kindlustus-, edasikindlustus-, kindlustusvaldusette
võtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, kes on hõlmatud grupi solvent
suse arvutamisse 2. meetodi kaudu ja asuvad mittesamaväärse režii
miga riigis.
Tagatiskokkuleppeid muud liiki ettevõtjate vahel, st grupisiseseid tehin
guid kahe gruppi kuuluva krediidiasutuse vahel võib hinnata sektoripõ
histe eeskirjade kohaselt.
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C0170

Optsioonid, futuurid,
forvardid ja muud tuleti
sinstrumendid – tuleti
sinstrumentide kasuta
mine (ostja poolt)

JUHISED

Kirjeldage tuletisinstrumentide kasutamist (riskide mikro-/makromaanda
mine, tõhus portfelli valitsemine). Riskide mikromaandamine on seotud
tuletisinstrumentidega, mis hõlmavad ühtainsat finantsinstrumenti, prog
noositud tehingut või kohustist. Riskide makromaandamine on seotud
tuletisinstrumentidega, mis hõlmavad finantsinstrumentide kogumit, prog
noositud tehinguid või kohustisi. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – riskide mikromaandamine
2 – riskide makromaandamine
3 – riskidele vastavad varad ja kohustiste rahavood
4 – tõhus portfelli valitsemine, muu kui valik „riskidele vastavad varad ja
kohustiste rahavood”.

C0180

Optsioonid, futuurid,
forvardid ja muud tuleti
sinstrumendid – tuleti
sinstrumentide alusvaraks
olevate varade/kohustiste
tunnuskood

Tuletislepingu alusvaraks oleva vara või kohustise tunnuskood. See kirje
täidetakse selliste tuletisinstrumentide puhul, millel on üksainus alusins
trument või indeks kindlustus- või edasikindlustusandja portfellis.
Indeksit käsitatakse ühe instrumendina ja see tuleb kajastada.
Tuletisinstrumendi alusinstrumendi tunnuskood järgmises tähtsuse järje
korras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC
vms)
— kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood, kui eespool nime
tatud variante ei saa kasutada; seda tuleb kasutada järjepidevalt
— ►M2 „kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood/mitu vara/
kohustist”, kui aluseks on rohkem kui üks vara või kohustis ◄
Kui aluseks on indeks, tuleb esitada indeksi tunnuskood.

C0190

Tuletislepingu alusvaraks
oleva vara/kohustise
tunnuskoodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirjes „Instrumendi tunnus
kood”. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi väärtpaberikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood
►M2 Seda lahtrit ei täideta nende tuletisinstrumentide puhul, mille
aluseks on rohkem kui üks vara või kohustis. ◄
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C0200

Krediidiriski kaitse –
krediidiriski vahetuste
hingud ja garantiid –
selle vastaspoole nimi,
kelle jaoks krediidiriski
kaitse ostetakse

Selle vastaspoole nimi, kelle makseviivituse tõttu krediidiriski kaitse
ostetakse

C0210

Vahetustehingud – vahe Vahetuslepingu alusel tasutud intressimäär (ainult intressimäära vahetuste
tustehingu käigus tasutud hingute puhul).
intressimäär (ostja jaoks)

C0220

Vahetustehingud – vahe Vahetuslepingu alusel saadud intressimäär (ainult intressimäära vahetuste
tustehingu käigus saadud hingute puhul).
intressimäär (ostja jaoks)

C0230

Vahetustehingud – vahe Märkige vahetustehingu hinna valuuta tähtkood ISO 4217 vormingus
tustehingu käigus tasutud (ainult valuuta vahetustehingute puhul).
summa valuuta (ostja
jaoks)

C0240

Vahetustehingud – vahe Märkige vahetustehingu nominaalsumma valuuta tähtkood ISO 4217
tustehingu käigus saadud vormingus (ainult valuuta vahetustehingute puhul).
summa valuuta (ostja
jaoks)

S.36.03 – Grupisisesed tehingud – grupisisene edasikindlustus
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.
Vormi S.36.03 eesmärgiks on teabe kogumine kõigi grupisiseste tehingute
(oluliste, väga oluliste ja igal juhul kajastatavate tehingute) kohta seoses edasi
kindlustusega direktiivi 2009/138/EÜ artikli 213 lõike 2 punktide a–c kohaselt
kindlaks määratud grupi siseselt. Need hõlmavad muu hulgas järgmist:
— edasikindlustuslepingud grupi seotud ettevõtjate vahel;
— fakultatiivne edasikindlustus grupi seotud ettevõtjate vahel ja
— mis tahes muud tehingud, mille tulemusena kindlustusrisk kantakse grupi
seotud ettevõtjate vahel üle.

▼M1

__________

▼B
Vorm S.36.03 hõlmab grupisiseseid tehinguid, mis:
— olid aruandeperioodi alguses kehtivad;
— algasid aruandeperioodi jooksul ja olid aruandekuupäeval kehtivad;
— algasid ja aegusid / tähtaeg saabus aruandeperioodi jooksul.
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Ehkki sarnased tehingud seotud üksusega võib grupisiseste tehingute aruandlusest
välja jätta, kui neid võrreldakse ükshaaval oluliste ja väga oluliste tehingute
künnistega, tuleb neid tehinguid sellegipoolest ükshaaval kajastada, kui need
on koos vaadelduna võrdsed või suuremad kui olulistele või väga olulistele
grupisisestele tehingutele kehtestatud vastava künnise väärtus.
Iga tehing kajastatakse eraldi. Kindlustus- ja edasikindlustusandjad kajastavad nii
mitu rida kui vajalik, et tehing nõuetekohaselt identifitseerida, kaasa arvatud
juhul kui kasutatakse eri liiki edasikindlustuslepinguid.
Oluliste grupisiseste tehingute mis tahes täiendused/lisatehingud kajastatakse
eraldi grupisisese tehinguna, isegi kui lisatehing eraldi võetuna jääb allapoole
olulisele tehingule kehtestatud künnise piirmäära. Näiteks kui kindlustus- või
edasikindlustusandja suurendab teisele seotud ettevõtjale antud laenu algset
summat, tuleks laenule lisandunud osa kajastada eraldi kirjena, mille kuupäev
on lisatehingu tegemise kuupäev.
Kui tehingu väärtus on kahe tehingu poole jaoks erinev (nt 10 miljoni eurone
tehing A ja B vahel, kus A kajastab 10 miljonit eurot, kuid B saab tehingukulude
tõttu vaid 9,5 miljonit eurot ja 0,5 miljonit eurot kantakse kuludesse), tuleks
vormil tehingu summana kajastada maksimumsumma, mis on antud juhul 10
miljonit eurot.
Kui seotud grupisisesed tehingud on toimunud ahelana (nt A investeerib Bsse ja
B investeerib Csse), siis tuleb iga ahela lüli kajastada eraldi grupisisese
tehinguna.

KIRJE

JUHISED

C0010

Grupisisese tehingu
tunnuskood

Iga grupisisese tehingu puhul kordumatu sisemine tunnuskood. Peab
olema järjepidev.

C0020

Edasikindlustusvõtja
nimi

Selle üksuse juriidiline nimi, kes on kindlustusriski direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 212 lõike 1 punkti c kohaselt kindlaks määratud grupi siseselt
teisele kindlustajale või edasikindlustajale üle andnud.

C0030

Edasikindlustusvõtja
tunnuskood

Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises
tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja EMP muude reguleeritud
ettevõtjate puhul, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses: – ettevõtja pädeva järeleval
veasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;
— EMP-väliste ettevõtjate ja reguleerimata ettevõtjate puhul, kes
kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c
tähenduses, määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või
reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustus
grupp järjepidevalt järgmist vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + 5 numbrit
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C0040

Edasikindlustusvõtja
tunnuskoodi liik

JUHISED

Lahtris „Edasikindlustusvõtja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:
1 – LEI
2 – erikood

C0050

Edasikindlustaja nimi

Selle edasikindlustaja juriidiline nimi, kellele kindlustusrisk on üle antud.
Sama kui vormis S.30.02 kajastatud.

C0060

Edasikindlustaja
tunnuskood

Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises
tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja EMP muude reguleeritud
ettevõtjate puhul, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses: – ettevõtja pädeva järeleval
veasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;
— EMP-väliste ettevõtjate ja reguleerimata ettevõtjate puhul, kes
kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c
tähenduses, määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või
reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustus
grupp järjepidevalt järgmist vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + 5 numbrit

C0070

Edasikindlustaja tunnus
koodi liik

Lahtris „Edasikindlustaja tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:
1 – LEI
2 – erikood

C0080

Kehtivusaeg (algus
kuupäev)

Märkige konkreetse edasikindlustuslepingu alguskuupäev ISO 8601 koha
selt (aaaa-kk-pp).

C0090

Kehtivusaeg
(lõppkuupäev)

Märkige konkreetse edasikindlustuslepingu lõppkuupäev ISO 8601 koha
selt (aaaa-kk-pp), st konkreetse edasikindlustuslepingu viimane kehtivus
kuupäev). Seda kirjet ei kajastata juhul, kui lõppkuupäeva ei ole (näiteks
kui leping on pidev ja lõpeb ühe osapoole teatamisel).

C0100

Lepingu valuuta

Märkige konkreetse edasikindlustuslepingu maksete valuuta tähtkood ISO
4217 vormingus.

C0110

Edasikindlustuslepingu
liik

Märgitakse edasikindlustuslepingu liik Valige üks järgmisest loetelust:
1 – kvootosalusega edasikindlustusleping
2 – muutuv kvootosalusega edasikindlustusleping
3 – fikseeritud omavastutusega proportsionaalne edasikindlustusleping
4 – kahju ülemmäära edasikindlustusleping (juhtumi ja riski kohta)
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5 – kahju ülemmäära edasikindlustusleping (riski kohta)
6 – kahju ülemmäära edasikindlustusleping (juhtumi kohta)
7 – kahju ülemmäära edasikindlustuslepingu nn kaitsemehhanism (kaitse
järgnevate juhtumite vastu, mida võivad põhjustada teatavad katastroofid,
nagu näiteks üleujutus või tulekahju)
8 – kahju ülemmäära edasikindlustusleping koos alusriskiga
9 – kindlustuskaitse taastamise kindlustuskaitse
10 – kahju agregeeritud ülemmäära edasikindlustusleping
11 – kahju piiramata ülemmäära edasikindlustusleping
12 – kahjusuhte ülemmäära edasikindlustusleping (stop loss)
13 – muud proportsionaalsed lepingud
14 – muud mitteproportsionaalsed lepingud
15 – piiratud edasikindlustus
16 – fakultatiivne proportsionaalne edasikindlustus
17 – fakultatiivne mitteproportsionaalne edasikindlustus
Koodi 13 (Muud proportsionaalsed lepingud) ja koodi 14 (Muud mitte
proportsionaalsed lepingud) võib kasutada edasikindlustuslepingute
hübriidtüüpide korral.

C0120

Edasikindlustaja maksi
maalne kindlustuskaitse
lepingu alusel

Kvootosalusega või fikseeritud omavastutusega proportsionaalse edasi
kindlustuslepingu puhul kajastatakse siin 100 % maksimumsummast, mis
on kogu lepingu jaoks kindlaks määratud (nt 10 miljonit Inglise naela).
Piiramata kindlustuskaitse puhul märgitakse siia „–1”. Kahju ülemmäära
edasikindlustuslepingute või kahjusuhte ülemmäära edasikindlustuslepin
gute puhul sisestatakse algne suutlikkus nõuet rahuldada.
See kirje tuleb kajastada tehingu valuutas.

C0130

Nõuete netosumma

Summa tuleneb järgmisest: kindlustusandja poolt makstud nõuded, mida
edasikindlustaja pole veel hüvitanud + edasikindlustaja poolt tasumisele
kuuluvad vahendustasud + muud nõuded miinus võlad edasikindlustajale.
Rahalised hoiused on välja arvatud ja neid tuleb käsitada saadud garantii
dena. Kogusumma peab võrduma bilansi järgmiste kirjete summaga:
edasikindlustusega seotud nõuded ja edasikindlustusega seotud võlgne
vused.
See kirje tuleb kajastada grupi aruandlusvaluutas.

C0140

Edasikindlustuslepingu
test tulenevad sissenõu
tavad summad kokku

Edaskindlustusandja poolt aruandekuupäeval maksmisele kuuluv kogu
summa, kaasa arvatud:
— kindlustusmaksete eraldised tulevaste edasikindlustusmaksete osa
jaoks, mis on juba edasikindlustajale tasutud;
— nõuete eraldised kindlustaja rahuldamata nõuete tarbeks, mis kuuluvad
tasumisele edsikindlustaja poolt ja/või
— tehnilised eraldised summa puhul, mis kajastab edasikindlustaja osa
bruto tehnilistes eraldistes.
See kirje tuleb kajastada grupi aruandlusvaluutas.
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C0150

Edasikindlustuse tulemus
(edasikindlustatud üksuse
kohta)

JUHISED

Edasikindlustatud üksuse edasikindlustuse tulemus tuleks arvutada järgmi
selt:
edasikindlustatud üksuse saadud edasikindlustuse vahendustasud kokku
miinus
edasikindlustatud üksuse makstud bruto edasikindlustusmaksed
pluss
edasikindlustaja poolt aruandeperioodil makstud nõuded
pluss
aruandeperioodi lõpus edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad
summad kokku
miinus
aruandeperioodi alguses edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõu
tavad summad kokku.
See kirje tuleb kajastada grupi aruandlusvaluutas.

C0160

Äriliin

Identifitseeritakse edasikindlustatav äriliin, mis on kindlaks määratud dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ravikulukindlustus
2 – sissetuleku kaotuse kindlustus
3 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus
4 – mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus
5 – maismaasõidukite kindlustus
6 – mere-, lennundus- ja transpordikindlustus
7 – tule- ja muu varakahju kindlustus
8 – üldine vastutuskindlustus
9 – krediidi- ja garantiikindlustus
10 – õigusabikulude kindlustus
11 – abistamisteenused
12 – muude finantskahjude kindlustus
13 – ravikulude proportsionaalne edasikindlustus
14 – sissetuleku kaotuse proportsionaalne edasikindlustus
15 – tööõnnetuse ja kutsehaiguse proportsionaalne edasikindlustus
16 – mootorsõiduki valdaja vastutuse proportsionaalne edasikindlustus
17 – maismaasõidukite proportsionaalne edasikindlustus
18 – merenduse, lennunduse ja transpordi proportsionaalne edasikindlustus
19 – tule ja muu varakahju proportsionaalne edasikindlustus
20 – üldise vastutuse proportsionaalne edasikindlustus
21 – krediidi ja garantii proportsionaalne edasikindlustus
22 – õigusabikulude proportsionaalne edasikindlustus
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23 – abistamisteenuste proportsionaalne edasikindlustus
24 – muude finantskahjude proportsionaalne edasikindlustus
25 – tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus
26 – isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus
27 – merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasikind
lustus
28 – varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus
►M1 29 – tervisekindlustus
30 – kasumiosalusega kindlustus
31 – investeerimisriskiga elukindlustus
32 – muu elukindlustus
33 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest
tulenevate kohustustega seotud annuiteedid
34 – kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja muude kui tervisekindlustus
lepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid
35 – tervisekindlustuse edasikindlustus
36 – elukindlustuse edasikindlustus ◄
Kui edasikindlustuskokkulepe hõlmab rohkem kui ühte äriliini, siis vali
takse eelnevast loetelust kõige olulisem äriliin.

S.36.04 – Grupisisesed tehingud – kulude jagamine, tingimuslikud kohus
tised, bilansivälised kirjed ja muud kirjed
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.
Vormi S.36.04 eesmärgiks on teabe kogumine kõigi muude grupisiseste tehingute
(oluliste, väga oluliste ja igal juhul kajastatavate tehingute) kohta, mida ei ole
käsitletud vormides 36.01 kuni 36.03 koosõlas direktiivi 2009/138/EÜ artikli 213
lõike 2 punktidega a–c. Need hõlmavad muu hulgas järgmist:
— sisemine kulude jagamine;
— tingimuslikud kohustised (muud kui tuletisinstrumendid);
— bilansivälised garantiid;
— mis tahes muud tehingud seotud ettevõtjate või füüsiliste isikute vahel grupi
järelevalve all.

▼M1

__________

▼B
Vorm S.36.04 hõlmab grupisiseseid tehinguid, mis:
— olid aruandeperioodi alguses kehtivad;
— algasid aruandeperioodi jooksul ja olid aruandekuupäeval kehtivad;
— algasid ja aegusid / tähtaeg saabus aruandeperioodi jooksul.
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Ehkki sarnased tehingud seotud üksusega võib grupisiseste tehingute aruandlusest
välja jätta, kui neid võrreldakse ükshaaval oluliste ja väga oluliste tehingute
künnistega, tuleb neid tehinguid sellegipoolest ükshaaval kajastada, kui need
on koos vaadelduna võrdsed või suuremad kui olulistele või väga olulistele
grupisisestele tehingutele kehtestatud vastava künnise väärtus.
Iga tehing kajastatakse eraldi.
Oluliste grupisiseste tehingute mis tahes täiendused/lisatehingud kajastatakse
eraldi grupisisese tehinguna, isegi kui lisatehing eraldi võetuna jääb allapoole
olulisele tehingule kehtestatud künnise piirmäära. Näiteks kui kindlustus- või
edasikindlustusandja suurendab teisele seotud ettevõtjale antud laenu algset
summat, tuleks laenule lisandunud osa kajastada eraldi kirjena, mille kuupäev
on lisatehingu tegemise kuupäev.
Kui tehingu väärtus on kahe tehingu poole jaoks erinev (nt 10 miljoni eurone
tehing A ja B vahel, kus A kajastab 10 miljonit eurot, kuid B saab tehingukulude
tõttu vaid 9,5 miljonit eurot ja 0,5 miljonit eurot kantakse kuludesse), tuleks
vormil tehingu summana kajastada maksimumsumma, mis on antud juhul 10
miljonit eurot.
Kui seotud grupisisesed tehingud on toimunud ahelana (nt A investeerib Bsse ja
B investeerib Csse), siis tuleb iga ahela lüli kajastada eraldi grupisisese
tehinguna.

KIRJE

JUHISED

C0010

Grupisisese tehingu
tunnuskood

Iga grupisisese tehingu puhul kordumatu sisemine tunnuskood. Peab
olema järjepidev.

C0020

Investori / ostja /
soodustatud isiku nimi

Selle üksuse juriidiline nimi, kes ostab/investeerib varadesse/investeerin
gutesse või kes on teenuse/garantii saaja.

C0030

Investori / ostja /
soodustatud isiku
tunnuskood

Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises
tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja EMP muude reguleeritud
ettevõtjate puhul, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses: – ettevõtja pädeva järeleval
veasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;
— EMP-väliste ettevõtjate ja reguleerimata ettevõtjate puhul, kes
kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c
tähenduses, määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või
reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustus
grupp järjepidevalt järgmist vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + 5 numbrit
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tatud isiku tunnuskoodi
liik
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Lahtris „Investori / ostja / soodustatud isiku tunnuskood” kasutatud
tunnuskoodi liik:
1 – LEI
2 – erikood

C0050

Emitendi / müüja /
garantii andja nimi

Selle üksuse juriidiline nimi, kes müüb / annab üle varad/investeeringud
või kes on teenuse/garantii andja.

C0060

Emitendi / müüja /
garantii andja
tunnuskood

Kordumatu tunnuskood, mis on antud investorile/ostjale/saajale järgmises
tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja EMP muude reguleeritud
ettevõtjate puhul, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 212 lõike 1 punkti c tähenduses: – ettevõtja pädeva järeleval
veasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav tunnuskood;
— EMP-väliste ettevõtjate ja reguleerimata ettevõtjate puhul, kes
kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike 1 punkti c
tähenduses, määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ettevõtjale või
reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib kindlustus
grupp järjepidevalt järgmist vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + 5 numbrit

C0070

Emitendi / müüja /
garantii andja tunnus
koodi liik

Lahtris „Emitendi / müüja / garantii andja tunnuskood” kasutatud tunnus
koodi liik:
1 – LEI
2 – erikood

C0080

Tehingu liik

Märgitakse tehingu liik. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – tingimuslikud kohustised
2 – bilansivälised kirjed
3 – sisemine kulude jagamine
4 – muu

C0090

Tehingu/emissiooni
kuupäev

Märkige tehingu/emissiooni kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus.

C0100

Tehingu aluseks oleva
lepingu jõustumise
kuupäev

Vajaduse korral määratakse kindlaks tehingu või tehingu aluseks oleva
lepingu jõustumise kuupäev ISO 8601 (aaaa-kk-pp) vormingus, kui see
on erinev tehingu kuupäevast. Kui jõustumise kuupäev on sama kui
tehingu kuupäev, kajastatakse tehingu kuupäev.

C0110

Tehingu aluseks oleva
lepingu lõppkuupäev

Vajaduse korral määratakse kindlaks lepingu lõppemise kuupäev ISO
8601 (aaaa-kk-pp) vormingus. Kui lõppkuupäev on tähtajatu, kasutatakse
vormingut „9999–12–31”.
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C0120

Tehingu valuuta

Märgitakse tehingus kasutatud valuuta tähtkood ISO 4217 kohaselt.

C0130

Käivitav sündmus

Kui see on asjakohane, lühike kirjeldus juhtumi kohta, mis käivitaks
tehingu / makse / kohustise / ei ühtegi neist, st sündmus, mille tulemusena
tekiksid tingimuslikud kohustised

C0140

Tehingu/tagatise/garantii
väärtus

Tehingu, panditud tagatise või tingimusliku kohustise väärtus, mis on
kajastatud Solventsus II kohases bilansis.
See kirje tuleb kajastada grupi aruandlusvaluutas.
Kõik kirjed kajastatakse Solventsus II kohases väärtuses. Kui Solventsus
II kohane väärtus ei ole kättesaadav (nt EMP-väline tegevus 2. meetodi
puhul samaväärse režiimiga riigis või pangas ja krediidiasutuses), siis
tuleks kasutada kohalikke või valdkondlikke hindamiseeskirju.

C0150

Tingimuslike kohustiste
maksimaalne võimalik
väärtus

Solventsus II kohases bilansis kajastatud tingimuslike kohustiste maksi
maalne võimalik koguväärtus, sõltumata nende tekkimise tõenäosusest (st
tingimusliku kohustise arveldamiseks kogu selle kehtivusaja jooksul vaja
likud tulevased rahavood, diskonteerituna asjaomase riskivaba intressikõ
vera alusel).

C0160

Solventsus II kohases
bilansis kajastamata
tingimuslike kohustiste
maksimaalne võimalik
väärtus

Sisestatakse Solventsus II kohases bilansis kajastamata tingimuslike
kohustiste maksimaalne võimalik summa, mis võib garantii andja poolt
maksmisele kuuluda.

C0170

Akreditiivide/garantiide
maksimaalne väärtus

Kõigi võimalike rahavoogude summa, kui seoses garantiidega (sealhulgas
akreditiivid, kasutamata lubatud krediidiliinid), mille garantii andja (lahter
C0050) andis garantii saajale (lahter C0020) tasumisele kuuluvate kohus
tuste tagamiseks, leiaksid aset kõik garantii jõustumise käivitavad sünd
mused. Selles kirjes ei kajastata summasid, mida on juba kajastatud
kirjetes C0150 ja C0160.

C0180

Tagatud varade väärtus

Selliste tagatud varade väärtus, mille eest saadakse garantiisid.

See kirje tuleb kajastada grupi aruandlusvaluutas.

Käesoleval juhul võivad olla asjakohased muud kui Solventsus II kohased
kohalikud/valdkondlikud hindamispõhimõtted.

S.37.01 – Riskikontsentratsioon
Üldised märkused
Selles punktis käsitletakse igal aastal gruppide kohta esitatavat teavet.
Vormis S.37.01 kajastatakse kõiki olulisi riskikontsentratsioone grupi järelevalve
alla kuuluvate üksuste ja kolmandate osapoolte vahel, vaatamata arvutusmeetodi
valikule ja sellele, kas grupi solventsuse arvutamiseks on kasutatud sektoripõhi
seid solventsuseeskirju.
Eesmärgiks on loetleda (edasi)kindlustusgrupist välja jääv kõige olulisem riski
positsioon (riskipositsiooni väärtus) vastaspoolte ja riskipositsiooni liikide (grupp
või/ja üksus) kaupa (maksimaalne riskipositsioon lepingu kohta ja kui edasikind
lustaja ei suuda riski katta; bilansiväline riskikontsentratsioon). Seda võib mõista
kui maksimaalset võimalikku riskipositsiooni lepingu alusel, mida ei kajastata
tingimata bilansis, kuid mille puhul ei võeta arvesse riski maandamise vahendeid
või tehnikaid. Künnised võib kindlaks määrata grupi järelevalve teostaja, olles
eelnevalt konsulteerinud grupi enda ja kolleegiumiga.
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C0010

Grupivälise vastaspoole
nimi

Grupivälise vastaspoole nimi.

C0020

Grupi vastaspoole
tunnuskood

Investorile/ostjale/saajale
antud
juriidilise
tunnuskoodi (LEI), kui see on olemas.

isiku

ülemaailmset

Kui see ei ole teada, seda kirjet ei esitata.

C0030

Grupi vastaspoole
tunnuskoodi liik

Lahtris „Grupi vastaspoole tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:
1 – LEI
9 – puudub

C0040

Riskipositsiooni riik

Märkige sellise riigi ISO 3166–1 alpha–2 kood, kust riskipositsioon
pärineb. Kui tegemist on näiteks võlakirja emitendiga, siis on selleks
riik, kus asub võlakirja emiteerinud üksuse peakontor.

C0050

Riskipositsiooni olemus

Riskipositsiooni liigi kirjeldus. Hõlmatakse ka tuletisinstrumendid ja taga
tised, samuti riikidest vastaspoolte riskipositsioonid. Kui vastaspoole kohta
esineb rohkem kui üks riskipositsiooni liik, tuleb eri kirjed kajastada eri
ridadel. Valige üks järgmisest loetelust:
1 – varad – võlakirjad
2 – varad – omakapital
3 – varad – edasikindlustus
4 – varad – muud
5 – kohustised – kindlustus
6 – kohustised – laenud
7 – kohustised – võlad
8 – kohustised – muud
9 – bilansiväline (tingimuslikud varad)
10 – bilansiväline (tingimuslikud kohustised)
Tuletisinstrumendid kajastatakse ilma tagatiseta.

C0060

Riskipositsiooni
tunnuskood

Riskipositsiooni tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— ISIN-kood ISO 6166 järgi, kui see on teada
— muud tunnustatud koodid (nt CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)
— ettevõtja antud kood, kui eespool nimetatud variante ei ole. See peab
olema järjepidev.
Lahtri C0050 riskipositsiooni liikide 3 ja 5 puhul teostab aruandlust
vastaspool ja seda lahtrit ei kajastata.

C0070

Riskipositsiooni tunnus
koodi liik

Selle tunnuskoodi liik, mida on kasutatud kirje „Vara tunnuskood” puhul.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – ISIN-kood ISO 6166 järgi
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2 – CUSIP (number, mille CUSIP Service Bureau (väärtpaberite ühtse
identifitseerimise komitee allasutus) on andnud USA ja Kanada äriühin
gutele)
3 – SEDOL (Stock Exchange Daily Official List for the London Stock
Exchange, Londoni börsil kasutatav ametlik noteerimisnimistu)
4 – WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, Saksamaa tähtnumbriline tunnus
kood)
5 – Bloomberg Ticker (Bloombergi tähtkood, millega identifitseeritakse
äriühingu väärtpabereid)
6 – BBGID (Bloomberg Global ID, Bloombergi üleilmne tunnuskood)
7 – Reuters RIC (Reutersi väärtpaberikood)
8 – FIGI (Financial Instrument Global Identifier, üleilmne finantsinstru
mentide tunnuskood)
9 – muu kood, mille on andnud riiklike numereerimisasutuste ühingu
(Association of National Numbering Agencies) liikmed
99 – kindlustus- või edasikindlustusandja antud kood
Lahtri C0050 riskipositsiooni liikide 3 ja 5 puhul teostab aruandlust
vastaspool ja seda lahtrit ei kajastata.
Kui konkreetne riskipositsioon koosneb rohkem kui ühest koodist, loetle
takse iga kood eri real.

C0080

Välisreiting

Krediidikvaliteeti hindava määratud asutuse poolt riskipositsioonile antud
reiting aruandekuupäeva seisuga.

C0090

Krediidikvaliteeti hindav
määratud asutus

►M2 Märkige veerus C0080 esitatud välisreitingu andnud krediidikvali
teeti hindav asutus, valides ühe järgmisest loetelust. Krediidikvaliteeti
hindava asutuse tütarettevõtja antud reitingu korral märkige emaettevõtjast
krediidikvaliteeti hindav asutus (kasutatud on ESMA loetelu reitinguagen
tuuride kohta, kes on registreeritud või sertifitseeritud vastavalt Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrusele (EÜ)
nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta). Kui ESMA on registreerinud
või sertifitseerinud uue reitinguagentuuri, kuid loetelu ei ole ajakohastatud,
valige „Muu krediidikvaliteeti hindav määratud asutus”.
— Euler Hermes Rating GmbH (LEI: 391200QXGLWHK9VK6V27)
— Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI: 35380002378CEGMRVW86)
— BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI: 747800Z0IC3P66HTQ142)
— Creditreform Rating AG (LEI: 391200PHL11KDUTTST66)
— Scope Ratings AG (varem
391200WU1EZUQFHDWE91)

PSR

Rating

— ICAP Group SA (LEI: 2138008U6LKT8VG2UK85)

GmbH)

(LEI:
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— GBB-Rating Gesellschaft für
391200OLWXCTKPADVV72)
— ASSEKURATA
Assekuranz
529900977LETWLJF3295)

Bonitätsbeurteilung

Rating-Agentur

GmbH

GmbH

(LEI:

(LEI:

— ARC Ratings, S.A. (varem Companhia Portuguesa de Rating, S.A)
(LEI: 213800OZNJQMV6UA7D79)
— AM Best Europe-Rating
549300VO8J8E5IQV1T26)

Services

Ltd.

(AMBERS)

(LEI:

— DBRS Ratings Limited (LEI: 5493008CGCDQLGT3EH93)
— Fitch France S.A.S. (LEI: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
— Fitch Deutschland GmbH (LEI: 213800JEMOT1H45VN340)
— Fitch Italia S.p.A. (LEI: 213800POJ9QSCHL3KR31)
— Fitch Polska S.A. (LEI: 213800RYJTJPW2WD5704)
— Fitch Ratings España S.A.U. (LEI: 213800RENFIIODKETE60)
— Fitch Ratings Limited (LEI: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
— Fitch Ratings CIS Limited (LEI: 213800B7528Q4DIF2G76)
— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI: 549300V4LCOYCM
NUVR81)
— Moody's France S.A.S. (LEI: 549300EB2XQYRSE54F02)
— Moody's Deutschland GmbH (LEI: 549300M5JMGHVTWYZH47)
— Moody's Italia S.r.l. (LEI: 549300GMXJ4QK70UOU68)
— Moody's Investors Service España S.A. (LEI: 5493005X59ILY4BGJK90)
— Moody's Investors Service Ltd (LEI: 549300SM89WABHDNJ349)
— S&P Global Ratings France SAS (LEI: 54930035REY2YCDSBH09)
— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (LEI: 54930000NMOJ7ZBUQ063)
— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI:
549300363WVTTH0TW460)
— CRIF Ratings S.r.l. (varem CRIF S.p.A.) (LEI: 8156001AB6A1D740F237)
— Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI: 549300RE88OJP9J24Z18)
— European Rating Agency, a.s. (LEI: 097900BFME0000038276)
— Axesor conocer para decidir SA (LEI: 95980020140005900000)
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— Cerved Rating Agency S.p.A. (varem CERVED Group S.p.A.) (LEI:
8156004AB6C992A99368)
— Kroll Bond Rating Agency (LEI: 549300QYZ5CZYXTNZ676)
— The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI: 213800Q7GRZWF95EWN10)
— Dagong Europe Credit Rating
815600BF4FF53B7C6311)

Srl

(Dagong

Europe)

(LEI:

— Spread Research (LEI: 969500HB6BVM2UJDOC52)
— EuroRating Sp. z o.o. (LEI: 25940027QWS5GMO74O03)
— HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI:
549300IFL3XJKTRHZ480)
— Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI: 54930009NU3JYS1HTT72)
— Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI: 54930016113PD33V1H31)
— modeFinance S.r.l. (LEI: 815600B85A94A0122614)
— INC Rating Sp. z o.o. (LEI: 259400SUBF5EPOGK0983)
— Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI: 213800P3OOBSGWN2UE81)
— Muu krediidikvaliteeti hindav määratud asutus ◄
C0100

Sektor

Märkige emitendi majandussektori tunnuskood NACE viimase versiooni
alusel. Majandussektori märkimiseks tuleks kasutada vähemalt NACE
koodi tähte, mis tähistab jagu (nt „A” või „A0111”), välja arvatud
NACE kood seoses finants- ja kindlustustegevusega, mille puhul tuleks
kasutada jagu tähistavat tähte, millele järgneb klassi tähistav 4kohaline
number (nt „K6411”).

C0110

Grupi üksus, kellel on
riskipositsioon

Loetletakse kõik grupi hõlmatud üksused, kellel on riskipositsioon. See
puutub kõigisse üksustesse ja iga üksuse puhul tuleb kajastada eraldi kirje.
Kui hõlmatud on rohkem kui üks grupi üksus, täidetakse iga üksuse kohta
eraldi rida.

C0120

Grupi üksuse tunnuskood

Vormis S.32.01 kajastatud kordumatu tunnuskood
Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul ja muude grupi järe
levalve alla kuuluvate EMP reguleeritud ettevõtjate puhul: – ettevõtja
pädeva järelevalveasutuse määratud ja kohalikul turul kasutatav
tunnuskood;
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— EMP-väliste ettevõtjate ja grupi järelevalve alla kuuluvate reguleeri
mata ettevõtjate puhul määrab tunnuskoodi grupp. EMP-välisele ette
võtjale või reguleerimata ettevõtjale tunnuskoodi määramisel järgib
kindlustusgrupp järjepidevalt järgmist vormingut:
emaettevõtja tunnuskood + ettevõtja asukohariigi ISO 3166–1 alpha–2
kood + 5 numbrit
C0130

Grupi üksuse tunnus
koodi liik

Lahtris „Grupi üksuse tunnuskood” kasutatud tunnuskoodi liik:
1 – LEI
2 – erikood

C0140

Lõpptähtaeg (varade
pool) / kehtivusaeg
(kohustiste pool)

Märkige varade lõpptähtaeg ja kohustiste kehtivusaeg ISO 8601
vormingus (aaaa-kk-pp). Varade lõpptähtaja ja kohustiste kehtivusaja
puhul tuleks märkida fikseeritud tähtaeg, milleks peaks olema kas lepin
guline lõppkuupäev või viimane prognoositud rahavoog sõltuvalt sellest,
kumb on varasem.
Kui kohaldatakse rohkem kui ühte lõpptähtaega, tuleb iga lõpptähtaeg
loetleda eri real.

C0150

Riskipositsiooni väärtus

Riskipositsiooni Solventsus II kohane väärtus aruandekuupäeva seisuga
bilansiliste riskipositsioonide puhul (lahtri C0050 koodid 1–8) ja võima
luse korral maksimaalne võimalik väärtus, sõltumata nende tõenäosusest
bilansiväliste kirjete puhul (lahtri C0050 koodid 9–10).
Seda kohaldatakse ka edasikindlustuslepingute suhtes:
— üle antud edasikindlustuse puhul kajastatakse edasikindlustuslepingu
test tulenevad sissenõutavad summad;
— aktsepteeritud edasikindlustuse puhul kajastatakse tehniliste eraldiste
summa.

C0160

Valuuta

Märgitakse riskipositsiooni algse valuuta tähtkood ISO 4217 kohaselt.

C0170

Edasikindlustaja poolt
maksmisele kuuluv
maksimaalne summa

Kohaldatakse vaid juhul, kui riskipositsioon on „varad – edasikindlustus”:
kui edasikindlustaja maksekohustus tuleneb edasikindlustuslepingust, siis
on see maksimumsumma, mille edasikindlustaja peab lepinguosalisele
maksma, võttes arvesse edasikindlustuslepingu eripära.

▼B
IV LISA
Varaklassid

Klass

Määratlus

Riigivõlakirjad

Avaliku sektori asutuste, sealhulgas keskvalitsuste, riigiüleste valitsusasutuste, piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste poolt emiteeritud võlakirjad
ja võlakirjad, millele on tingimusteta ja pöördumatult andnud garantii Euroopa Keskpank, liikmesriikide keskvalitsus ja keskpangad ning mis on nomi
neeritud ja rahastatud selle keskvalitsuse, keskpanga, määruse (EL) nr 575/2013 artikli 117 lõikes 2 osutatud mitmepoolse arengupanga, määruse (EL)
nr 575/2013 artiklis 118 osutatud rahvusvahelise organisatsiooni omavääringus, kui garantii vastab delegeeritud määruse 2015/35 artiklis 215 sätestatud
nõuetele.

2

Äriühingu võlakirjad

Äriühingute emiteeritud võlakirjad

3

Omakapitaliinstrumendid

Aktsiad ja muud samaväärsed väärtpaberid, mis esindavad äriühingu kapitali ehk esindavad omandiõigust äriühingus

4

Ühiseks investeerimiseks
loodud ettevõtjad

„Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja” — Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ artikli 1 lõikes 2 määratletud vabalt võõrandatava
tesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (eurofond) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1
punktis a määratletud alternatiivne investeerimisfond (AIF).

5

Struktureeritud väärtpaberid

Hübriidväärtpaberid, milles on ühendatud fikseeritud tulumääraga (tulu kindlasummalistes maksetes) instrumendid ja tuletiskomponendid. Sellest varaklassist
on välja jäetud riikide valitsuste poolt emiteeritud fikseeritud tulumääraga väärtpaberid. Väärtpaberid, mis on tuletisinstrumentide tunnustega või on
tuletisinstrumentidega kombineeritud, sealhulgas krediidiriski vahetustehingud (CDS), püsitähtajaga vahetustehingud (CMS), krediidiriski optsioonid
(CDOp). Selle klassi raames lahtisidumisele mittekuuluvad varad

6

Kollateraliseeritud
väärtpaberid

Väärtpaberid, mille väärtus ja maksed tulenevad alusvarade portfellist. Siia kuuluvad varaga tagatud väärtpaberid (ABS), hüpoteekväärtpaberid (MBS),
ärihüpoteekväärtpaberid (CMBS), kollateraliseeritud võlakohustused (CDO), kollateraliseeritud laenukohustused (CLO), kollateraliseeritud hüpoteegiga
seotud kohustused (CMO). Selle klassi raames lahtisidumisele mittekuuluvad varad

7

Raha ja hoiused

►M1 Sularaha, raha ekvivalendid, pangahoiused ja muud rahalised hoiused ◄
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▼B
Klass

Määratlus

Hüpoteeklaenud ja laenud

Finantsvarad, mis on loodud võlgnikule koos tagatisega või ilma selleta vahendite laenamise teel, sealhulgas rahaliste kogumite puhul.

9

Kinnisvara

Hooned, muud kinnisasjaks olevad ehitised ja seadmed

0

Muud investeeringud

►M1 Muud varad, mis on kajastatud kui „Muud investeeringud”. ◄

A

Futuurid

Standardiseeritud leping kahe osapoole vahel määratletud vara standardiseeritud koguses ja kvaliteediga ostmiseks või müümiseks määratletud kuupäeval
tulevikus ja lepingu sõlmimise päeval kokkulepitud hinnaga.

B

Ostuoptsioonid

Leping kahe osapoole vahel seoses vara ostmisega kokkuleppehinnaga ja määratud tähtajal, kui ostuoptsiooni ostja saab õiguse, kuid mitte kohustuse, osta
alusvara.

C

Müügioptsioonid

Leping kahe osapoole vahel seoses vara müümisega kokkuleppehinnaga ja määratud tähtajal, kui ostuoptsiooni ostja saab õiguse, kuid mitte kohustuse,
müüa alusvara.

D

Vahetustehingud

Leping, mille raames vastaspooled vahetavad ühe poole teatavate hüvedega seotud finantsinstrumendi teise poole finantsinstrumendi vastu ja need hüved
sõltuvad asjaomaste finantsinstrumentide liigist.

E

Forvardid

Mitte-standardiseeritud leping kahe osapoole vahel vara ostmiseks või müümiseks määratletud kuupäeval tulevikus ja lepingu sõlmimise päeval kokkule
pitud hinnaga.

F

Krediidituletisinstrumendid

Tuletisinstrument, mille väärtus tuleneb alusvaraks oleva võlakirja, laenu või muu finantsvara krediidiriskist.
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▼B
V LISA
Täiendava tunnuskoodi (CIC) tabel

Esimesed kaks
positsiooni

Noteeritud
varad

Kolmas
positsioon

Klass

1

2

Riigi
võlakirjad

Äriühingu
võlakirjad

1

1

1

Keskvalitsuse
võlakirjad

Äriühingu
võlakirjad

2

2

Riigiüleste
valitsusasu
tuste
võlakirjad

3

5

6

7

8

9

0

Strukturee
ritud
väärtpaberid

Kollateralisee
ritud
väärtpaberid

Raha ja
hoiused

Hüpotee
klaenud ja
laenud

Kinnisvara

Muud
investeeringud

1

1

1

1

1

1

Lihtaktsiad

Aktsiafondid

Aktsiarisk

Aktsiarisk

Raha

Antud taga
mata laenud

Kinnisvara
(büroo- ja
ärikinnisvara)

2

2

2

2

2

2

2

Võlafondid

Intressirisk

Intressirisk

3

3

3

3

3

Valuutarisk

Valuutarisk

Muud lühiaja
lised hoiused
(üheaastased
või lühema
tähtajaga)

Kinnisvara
omakasutuse
ks

Omakapitalii Investeerimis
nstrumendid
fondid,
ühiseks inves
teerimiseks
loodud
ettevõtjad

Vahetusvõlak Kinnisvaraga
irjad
seonduva äri
ühingu
omakapitaliin
strumendid

3

3

Piirkondlike
valitsuste
võlakirjad

Kommertsvä
ärtpaberid

4

3

Omakapita Rahaturufond
liinstrumen
id
dist tulenevad
õigused

Arveldus
Väärtpaberite
hoiused
tagatisel antud
(rahaekvivale
laenud
ndid)

Elamukinnis
vara
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Neljas positsioon Alamklass või
peamine risk

ISO 3166-1-α-2 riigikood, XV, XL või XT

▼B
4

4

4

4

4

4

4

4

4

Kohalike
omavalitsuste
võlakirjad

Rahaturuinstr
umendid

Eelisaktsiad

Varapaigutus
fondid

Krediidirisk

Krediidirisk

Muud hoiused
tähtajaga
kauem kui
aasta

Hüpoteeklae
nud

Kinnisvara
(investeerin
guks mõeldud
pooleliolev
kinnisvaraobj
ekt)

5

5

5

5

5

5

5

5

Edasikindlus
tusvõtjatele
tehtud sisse
maksed

Antud muud
tagatud
laenud

Materiaalne
põhivara
omakasutuse
ks

Kinnisvarafo Kinnisvararisk Kinnisvararisk
ndid

Lühiajalised Hübriidvõlak
riigivõlakirjad
irjad

6

6

6

6

6

6

Pandikirjad

Lihtpandikirj
ad

Alternatiivsed
fondid

Kaubarisk

Kaubarisk

Kindlustusle
pingutega
seotud laen

Kinnisvara
(omakasutu
seks mõeldud
pooleliolev
kinnisvaraobj
ekt)

7

7

7

7

7

Riikide
keskpangad

Eriõigusega
sätestatud
pandikirjad

Börsivälise
kapitali fond

8

8

8

8

Allutatud
võlakirjad

Taristufondid

Suremusrisk

Suremusrisk

Katastroofi- ja Katastroofi- ja
ilmastikurisk ilmastikurisk

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Muud

Muud

Muud

Muud

Muud

Muud

Muud

Muud

Muud

Muud
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▼B
Kolmas positsioon

Neljas positsioon

Klass

Alamklass või
peamine risk

B

C

D

E

F

Futuurid

Ostuoptsioonid

Müügioptsioonid

Vahetustehingud

Forvardid

Krediidituletisinstrum
endid

1

1

1

1

1

1

Aktsia- ja
indeksifutuurid

Aktsia- ja
indeksioptsioonid

Aktsia- ja
indeksioptsioonid

Intressimäära
vahetustehingud

Intressiforvard

Krediidiriski
vahetustehingud

2

2

2

2

2

2

Intressimäära futuurid

Võlakirjaoptsioonid

Võlakirjaoptsioonid

Valuuta
vahetustehingud

Valuutaforvard

Krediidiriski margi
naali optsioonid

3

3

3

3

3

Valuutafutuurid

Valuutaoptsioonid

Valuutaoptsioonid

Intressimäära ja
valuuta
vahetustehingud

Krediidiriski margi
naali vahetustehingud

4

4

4

4

Ostutähed

Ostutähed

Kogutulu
vahetustehingud

Kogutulu
vahetustehingud

5

5

5

5

Kaubafutuurid

Kaubaoptsioonid

Kaubaoptsioonid

Väärtpaberi
vahetustehingud

6

6

Vahetusoptsioonid

Vahetusoptsioonid
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A

▼B
7

7

7

7

7

Katastroofi- ja
ilmastikurisk

Katastroofi- ja
ilmastikurisk

Katastroofi- ja
ilmastikurisk

Katastroofi- ja
ilmastikurisk

Katastroofi- ja
ilmastikurisk

8

8

8

8

8

Suremusrisk

Suremusrisk

Suremusrisk

Suremusrisk

Suremusrisk

9

9

9

9

9

9

Muud

Muud

Muud

Muud

Muud

Muud
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▼B
VI LISA
Täiendava tunnuskoodi (CIC) tabeli määratlused

▼M1
Esimesed kaks positsiooni – noteeritud varad

Määratlus

ISO 3166-1-α-2 riigikood

Märkige ISO 3166-1-α-2 riigikood vastavalt sellele, kus vara on noteeritud. Vara loetakse noteerituks, kui sellega kaubeldakse
direktiivis 2014/65/EL määratletud reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis. Kui vara on noteeritud rohkem kui
ühes riigis või kui ettevõtja kasutab hindamise eesmärgil hinnastajana ühte reguleeritud turgudest või mitmepoolsetest kauplemis
süsteemidest, kus vara on noteeritud, siis märgitakse riik, mille reguleeritud turgu või mitmepoolset kauplemissüsteemi kasutati
hindamise alusena.

XV

Ühes või rohkem kui ühes riigis noteeritud varad

Märkige rohkem kui ühes riigis noteeritud varad, kui ettevõtja kasutab hindamise eesmärgil hinnastajat, mis ei ole üks nendest
reguleeritud turgudest või mitmepoolsetest kauplemissüsteemidest, kus vara on noteeritud.

XL

Börsil noteerimata varad

Märkige varad, millega ei kaubelda direktiivis 2014/65/EL määratletud reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis.

XT

Börsil mittekaubeldavad varad

Märkige varad, millega nende olemusest tulenevalt ei saa kaubelda direktiivis 2014/65/EL määratletud reguleeritud turul või
mitmepoolses kauplemissüsteemis.

▼B
Kolmas ja neljas positsioon – klass

1

Riigivõlakirjad

Määratlus

Avaliku sektori asutuste, sealhulgas keskvalitsuste, riigiüleste valitsusasutuste, piirkondlike valitsuste või kohalike omava
litsuste poolt emiteeritud võlakirjad ja võlakirjad, millele on tingimusteta ja pöördumatult andnud garantii Euroopa
Keskpank, liikmesriikide keskvalitsus ja keskpangad ning, mis on nomineeritud ja rahastatud selle keskvalitsuse, kesk
panga, määruse (EL) nr 575/2013 artikli 117 lõikes 2 osutatud mitmepoolse arengupanga, määruse (EL) nr 575/2013 artiklis
118 osutatud rahvusvahelise organisatsiooni omavääringus, kui garantii vastab delegeeritud määruse 2015/35 artiklis 215
sätestatud nõuetele.
Nõuetele vastava garantiiga võlakirjade puhul märgitakse kolmas ja neljas positsioon koos viitega garantii andnud üksusele.

11

Keskvalitsuse võlakirjad

Keskvalitsuse emiteeritud võlakirjad
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Riik

▼B
Kolmas ja neljas positsioon – klass

Määratlus

Riigiüleste valitsusasutuste võlakirjad

Riikidevaheliste vastastikuste siduvate kohustuste alusel asutatud avaliku asutuse (nt kapitalinõuete direktiivi 2013/36/EL VI lisa
1.osa punktis 4 loetletud mitmepoolne arengupank või kapitalinõuete direktiivi 2013/36/EL VI lisa 1.osa punktis 5 loetletud
rahvusvaheline organisatsioon) emiteeritud võlakirjad.

13

Piirkondlike valitsuste võlakirjad

Piirkondlike valitsuste või autonoomsete piirkondade emiteeritud võlainstrumendid, mida pakutakse avalikkusele avaliku pakkumise
kaudu kapitaliturul.

14

Kohalike omavalitsuste võlakirjad

Kohalike omavalitsuste, sealhulgas linnade, provintside, ringkondade ja teiste kohalike omavalitsusüksuste emiteeritud võlakirjad

15

Lühiajalised riigivõlakirjad

Keskvalitsuste emiteeritud lühiajalised riigivõlakirjad (tähtajaga kuni üks aasta).

16

Pandikirjad

Sellise varakogumiga riigivõlakirjad, mis tagab või „katab” võlakirja. Sellised varad jäävad emitendi bilanssi.

17

Riikide keskpangad

Riikide keskpankade emiteeritud võlakirjad

19

Muud

Muud riigivõlakirjad, mida eespool esitatud klassid ei hõlma

2

Äriühingu võlakirjad

Äriühingute emiteeritud võlakirjad

21

Äriühingu võlakirjad

Lihtsate tunnustega äriühingute emiteeritud võlakirjad, millele viidatakse tavapäraselt kui „tavalistele” ja millel puudub igasugune
eritunnus, mida on kirjeldatud klasside 22–28 puhul.

22

Vahetusvõlakirjad

Sellised äriühingu võlakirjad, mida võib vahetada äriühingu emiteeritavate lihtaktsiate või samas väärtuses raha vastu ning millel on
võla- ja omakapitali instrumentide tunnused

23

Kommertsväärtpaberid

Äriühingu emiteeritud tagamata ja lühiajalised instrumendid, mida tavaliselt kasutatakse debitoorse võlgnevuse ja varude rahasta
miseks ning lühiajaliste kohustuste täitmiseks, tavaliselt esialgse tähtajaga vähem kui 270 päeva.

24

Rahaturuinstrumendid

Väga lühikese tähtajaga võlaväärtpaberid (tavaliselt tähtajaga ühest päevast kuni ühe aastani), milleks on eelkõige kaubeldavad
hoiusesertifikaadid (CDd), pangaaktseptid, repolepingud (repod) ja muud väga likviidsed instrumendid. Kommertsväärtpaberid
jäetakse sellest klassist välja.
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▼B
Kolmas ja neljas positsioon – klass

Määratlus

25

Hübriidvõlakirjad

Võla- ja omakapitali instrumentide tunnustega äriühingu võlakirjad, mis ei ole vahetatavad.

26

Lihtpandikirjad

Sellise varakogumiga äriühingu võlakirjad, mis tagab või „katab” võlakirja. Sellised varad jäävad emitendi bilanssi. Pandikirjad,
mille suhtes kohaldatakse eriõigust, jäetakse sellest klassist välja.

27

Pandikirjad, mille suhtes kohaldatakse eriõigust

Äriühingu võlakirjad, millel on võlakirja tagav või „kattev” varakogum juhuks, kui väärtpaberistamise tehingu algataja muutub
maksejõuetuks, ning mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2009/65/EÜ artikli 22 lõike 4 kohast spetsiaalset avalikku järelevalvet,
mille eesmärk on kaitsta võlakirjaomanikke.
Selle klassi näiteks on „Pfandbrief”. Pfandbrief seaduse sätete kohaselt emiteeritud pandikirjad. Neid kasutatakse selliste laenude
refinantseerimiseks, mille tagatised on hüpoteegi vormis (hüpoteek-Pfandbrief), avaliku sektori laenud (avalik-Pfandbrief), laeva
hüpoteegid (laeva-Pfandbrief) või õhusõiduki hüpoteegid (õhusõiduki-Pfandbrief). Pfandbrief-liike eristatakse tagatiste kogumite
alusel, mis on loodud iga sellist liiki Pfandbrief'i jaoks.

Allutatud võlakirjad

Äriühingu võlakirjad, mille nõudeõiguse järk on emitendi likvideerimise korral emitendi muude võlakirjadega võrreldes madalam.

29

Muud

Muud äriühingu võlakirjad, mille tunnused erinevad nendest, mis märgiti ära eespool esitatud klasside puhul.

3

Omakapitaliinstrumendid

Aktsiad ja muud samaväärsed väärtpaberid, mis esindavad äriühingu kapitali ehk esindavad omandiõigust äriühingus.

31

Lihtaktsiad

Äriühingu omandiga seonduvaid põhiõigusi esindavad omakapitaliinstrumendid

32

Kinnisvaraga
seonduva
omakapitaliinstrumendid

33

Omakapitaliinstrumendist tulenevad õigused

Aktsiate märkimisõigused uute aktsiate omandamiseks kindlaks määratud hinnaga aktsiakapitali suurendamisel

34

Eelisaktsiad

Kõrgema nõudeõiguse järguga omakapitaliväärtpaber, millel on lihtaktsiatega võrreldes kõrgem nõudeõigusjärk varade ja kasumi
suhtes, kuid mis samas on allutatud võlakirjadele.

äriühingu

Kinnisvaraga seonduva äriühingu kapitali esindavad omakapitaliinstrumendid
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▼B
Kolmas ja neljas positsioon – klass

Määratlus

Muud

Muud omakapitaliinstrumendid, mida eespool esitatud klassid ei hõlma

4

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

„Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja” — Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ artikli 1 lõikes 2
määratletud vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (eurofond) või Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL artikli 4 lõike 1 punktis a määratletud alternatiivne investeerimisfond (AIF).

41

Aktsiafondid

Peamiselt omakapitaliinstrumentidesse investeerinud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

42

Võlafondid

Peamiselt võlakirjadesse investeerinud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

43

Rahaturufondid

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee (CESR) suunis 10-049) määratlusele vastavad
ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

44

Varapaigutusfondid

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad, kes investeerivad oma varasid kindlast varapaigutuse eesmärgist lähtudes, sealhulgas
investeerides peamiselt selliste riikide äriühingute väärtpaberitesse, kus on kujunemisjärgus aktsiaturud või mis on väikese majan
dusega, samuti investeerides konkreetsetesse sektoritesse või sektorirühmadesse, konkreetsetesse riikidesse või neil on muu kindel
varapaigutuse eesmärk.

45

Kinnisvarafondid

Peamiselt kinnisvarasse investeerinud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad

46

Alternatiivsed fondid

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad, kelle strateegiad hõlmavad muuhulgas riskide maandamist, sündmustepõhisust, fiksee
ritud tulumäära suundumust ja suhtelist väärtust, futuuride juhtimist, kaupasid jne.

47

Börsivälise kapitali fond

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad, kes investeerivad omakapitaliväärtpaberitesse, järgides börsivälise kapitaliga seondu
vaid strateegiaid.

48

Taristufondid

Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad, kes investeerivad delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 1 punktis 55a või 55b
määratletud taristuvaradesse.

▼M1
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39

▼B
Kolmas ja neljas positsioon – klass

Määratlus

Muud

Muud ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad, keda eespool esitatud kategooriad ei hõlma

5

Struktureeritud väärtpaberid

Hübriidväärtpaberid, milles on ühendatud fikseeritud tulumääraga (tulu kindlasummalistes maksetes) instrumendid ja
tuletiskomponendid. Sellest varaklassist on välja jäetud riikide valitsuste emiteeritud fikseeritud tulumääraga väärtpaberid.
Väärtpaberid, mis on tuletisinstrumentide tunnustega või on tuletisinstrumentidega kombineeritud, sealhulgas krediidiriski
vahetustehingud (CDS), püsitähtajaga vahetustehingud (CMS), krediidiriski optsioonid (CDOp). Selle klassi varad ei kuulu
lahtisidumisele.

51

Aktsiarisk

Peamiselt aktsiariskile avatud struktureeritud väärtpaberid

52

Intressirisk

Peamiselt intressiriskile avatud struktureeritud väärtpaberid

53

Valuutarisk

Peamiselt valuutariskile avatud struktureeritud väärtpaberid

54

Krediidirisk

Peamiselt krediidiriskile avatud struktureeritud väärtpaberid

55

Kinnisvararisk

Peamiselt kinnisvaraskile avatud struktureeritud väärtpaberid

56

Kaubarisk

Peamiselt kaubariskile avatud struktureeritud väärtpaberid

57

Katastroofi- ja ilmastikurisk

Peamiselt katastroofi- ja ilmastikuriskile avatud struktureeritud väärtpaberid

58

Suremusrisk

Peamiselt suremusriskile avatud struktureeritud väärtpaberid

59

Muud

Muud struktureeritud väärtpaberid, mida eespool esitatud klassid ei hõlma

6

Kollateraliseeritud väärtpaberid

Väärtpaberid, mille väärtus ja maksed tulenevad alusvarade portfellist. Siia kuuluvad varaga tagatud väärtpaberid (ABS),
hüpoteekväärtpaberid (MBS), ärihüpoteekväärtpaberid (CMBS), kollateraliseeritud võlakohustused (CDO), kollateralisee
ritud laenukohustused (CLO), kollateraliseeritud hüpoteegiga seotud kohustused (CMO). Selle klassi varad ei kuulu
lahtisidumisele.
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Määratlus

Aktsiarisk

Peamiselt aktsiariskile avatud kollateraliseeritud väärtpaberid

62

Intressirisk

Peamiselt intressiriskile avatud kollateraliseeritud väärtpaberid

63

Valuutarisk

Peamiselt valuutariskile avatud kollateraliseeritud väärtpaberid

64

Krediidirisk

Peamiselt krediidiriskile avatud kollateraliseeritud väärtpaberid

65

Kinnisvararisk

Peamiselt kinnisvarariskile avatud kollateraliseeritud väärtpaberid

66

Kaubarisk

Peamiselt kaubariskile avatud kollateraliseeritud väärtpaberid

67

Katastroofi- ja ilmastikurisk

Peamiselt katastroofi- või ilmastikuriskile avatud kollateraliseeritud väärtpaberid

68

Suremusrisk

Peamiselt suremusriskile avatud kollateraliseeritud väärtpaberid

69

Muud

Muud kollateraliseeritud väärtpaberid, mida eespool esitatud klassid ei hõlma

7

Raha ja hoiused

Sularaha, raha ekvivalent, pangahoiused ja muud rahalised hoiused

71

Raha

Ringluses olevad rahatähed ja mündid, mida tavaliselt kasutatakse maksete tegemiseks.

72

Arveldushoiused (rahaekvivalendid)

Hoiused, mis on nõudmise korral vahetatavad nominaalväärtuses sularaha vastu ja mis on otseselt kasutatavad maksete tegemiseks
tšeki, veksli, maksekorralduse, otsekorralduse, otsekrediidi või muu sarnase otsese makseinstrumendi kaudu, ilma et sellega
kaasneks trahve ega piiranguid.

73

Muud lühiajalised hoiused (üheaastased või
lühema tähtajaga)

Muud sellised hoiused kui arveldushoiused, mille järelejäänud tähtaeg on lühem kui üks aasta või üks aasta ja mida ei saa kasutada
igal ajal maksete tegemiseks, samuti ei saa neid ilma märkimisväärsete piiranguteta või trahvideta vahetada sularahaks ega
arveldushoiuseks.
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Kolmas ja neljas positsioon – klass

Määratlus

Muud hoiused tähtajaga kauem kui aasta

Muud sellised hoiused kui arveldushoiused, mille järelejäänud tähtaeg ületab ühe aasta ja mida ei saa kasutada igal ajal maksete
tegemiseks, samuti ei saa neid ilma märkimisväärsete piiranguteta või trahvideta vahetada sularahaks ega arveldushoiuseks.

75

Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed

Edasikindlustusega seotud ettenähtud ja laekunud sissemaksed

79

Muud

Muu raha ja hoiused, mida eespool esitatud klassid ei hõlma

8

Hüpoteeklaenud ja laenud

Finantsvarad, mis on loodud võlgnikule koos tagatisega või ilma selleta vahendite laenamise teel, sealhulgas rahaliste
kogumite puhul.

81

Antud tagamata laenud

Ilma tagatiseta antud laenud

82

Väärtpaberite tagatisel antud laenud

Antud laenud, mille tagatiseks on väärtpaberid finantstagatise vormis.

84

Hüpoteeklaenud

Antud laenud, mille tagatis on kinnisvara vormis

85

Antud muud tagatud laenud

Antud laenud, mille tagatis on mis tahes muus vormis.

86

Kindlustuslepingutega seotud laenud

Antud laenud, mille tagatis on kindlustusleping.

89

Muud

Muud hüpoteeklaenud ja laenud, mida eespool esitatud kategooriad ei hõlma.

9

Kinnisvara

Hooned, muud kinnisasjaks olevad ehitised ja seadmed

91

Kinnisvara (büroo- ja ärikinnisvara)

Investeeringuteks kasutatavad büroo- ja ärihooned

92

Elamukinnisvara

Investeeringuteks kasutatavad elamud

93

Kinnisvara omakasutuseks

Ettevõtja omakasutuseks mõeldud kinnisvara
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Määratlus

94

Kinnisvara (investeeringuks mõeldud pooleliolev
kinnisvaraobjekt)

Pooleliolev kinnisvaraobjekt, mis on tulevikuinvesteeringuks mõeldud

95

Materiaalne põhivara omakasutuseks

Ettevõtja omakasutuseks mõeldud materiaalne põhivara

96

Kinnisvara (omakasutuseks mõeldud pooleliolev
kinnisvaraobjekt)

Pooleliolev kinnisvaraobjekt, mis on tulevikus omakasutuseks mõeldud

99

Muud

Muu kinnisvara, mida eespool esitatud klassid ei hõlma

0

Muud investeeringud

Muud varad, mis on kajastatud kui „Muud investeeringud”.

09

Muud investeeringud

Muud varad, mis on kajastatud kui „Muud investeeringud”.

A

Futuurid

Standardiseeritud leping kahe osapoole vahel määratletud vara standardiseeritud koguses ja kvaliteediga ostmiseks või
müümiseks määratletud kuupäeval tulevikus ja lepingu sõlmimise päeval kokkulepitud hinnaga.

A1

Aktsia- ja indeksifutuurid

Futuurid, mille alusvaraks on aktsiad või aktsiaindeksid

A2

Intressimäära futuurid

Futuurid, mille alusvaraks on võlakirjad või muu intressimäärast sõltuv väärtpaber

A3

Valuutafutuurid

Futuurid, mille alusvaraks on valuutad või muu valuutadest sõltuv väärtpaber

A5

Kaubafutuurid

Futuurid, mille alusvaraks on kaubad või muu kaupadest sõltuv väärtpaber

▼M1
02015R2450 — ET — 15.12.2017 — 002.001 — 1323

▼B

▼B
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Määratlus

Katastroofi- ja ilmastikurisk

Peamiselt katastroofi- või ilmastikuriskile avatud futuurid

A8

Suremusrisk

Peamiselt suremusriskile avatud futuurid

A9

Muud

Muud futuurid, mida eespool esitatud klassid ei hõlma

B

Ostuoptsioonid

Leping kahe osapoole vahel seoses vara ostmisega kokkuleppehinnaga ja määratud tähtajal, kui ostuoptsiooni ostja saab
õiguse, kuid mitte kohustuse, osta alusvara.

B1

Aktsia- ja indeksioptsioonid

Ostuoptsioonid, mille alusvaraks on aktsiad või aktsiaindeksid

B2

Võlakirjaoptsioonid

Ostuoptsioonid, mille alusvaraks on võlakirjad või muu intressimäärast sõltuv väärtpaber

B3

Valuutaoptsioonid

Ostuoptsioonid, mille alusvaraks on valuutad või muu valuutadest sõltuv väärtpaber

B4

Ostutähed

Ostuoptsioonid, mis annavad selle omanikule õiguse osta äriühingu emiteeritavaid aktsiaid kindlaksmääratud hinnaga.

B5

Kaubaoptsioonid

Ostuoptsioonid, mille alusvaraks on kaubad või muu kaupadest sõltuv väärtpaber

B6

Vahetusoptsioonid

Ostuoptsioonid, mis annavad omanikule õiguse, aga mitte kohustuse, võtta pikk positsioon alusvaraks olevas vahetustehingus, st
sõlmida vahetustehing, mille puhul omanik maksab fikseeritud poole ja saab muutuva poole.

B7

Katastroofi- ja ilmastikurisk

Peamiselt katastroofi- või ilmastikuriskile avatud ostuoptsioonid

B8

Suremusrisk

Peamiselt suremusriskile avatud ostuoptsioonid
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Määratlus

Muud

Muud ostuoptsioonid, mida eespool esitatud klassid ei hõlma

C

Müügioptsioonid

Leping kahe osapoole vahel seoses vara müümisega kokkuleppehinnaga ja määratud tähtajal, kui müügioptsiooni ostja saab
õiguse, kuid mitte kohustuse, müüa alusvara.

C1

Aktsia- ja indeksioptsioonid

Müügioptsioonid, mille alusvaraks on aktsiad või aktsiaindeksid

C2

Võlakirjaoptsioonid

Müügioptsioonid, mille alusvaraks on võlakirjad või muu intressimäärast sõltuv väärtpaber

C3

Valuutaoptsioonid

Müügioptsioonid, mille alusvaraks on valuutad või muu valuutadest sõltuv väärtpaber

C4

Ostutähed

Müügioptsioonid, mis annavad selle omanikule õiguse müüa äriühingu emiteeritavaid aktsiaid kindlaksmääratud hinnaga.

C5

Kaubaoptsioonid

Müügioptsioonid, mille alusvaraks on kaubad või muu kaupadest sõltuv väärtpaber

C6

Vahetusoptsioonid

Müügioptsioonid, mis annavad omanikule õiguse, aga mitte kohustuse, võtta lühike positsioon alusvaraks olevas vahetustehingus, st
sõlmida vahetustehing, mille puhul omanik saab fikseeritud poole ja maksab muutuva poole.

C7

Katastroofi- ja ilmastikurisk

Peamiselt katastroofi- või ilmastikuriskile avatud müügioptsioonid

C8

Suremusrisk

Peamiselt suremusriskile avatud müügioptsioonid

C9

Muud

Muud müügioptsioonid, mida eespool esitatud klassid ei hõlma
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Määratlus

Vahetustehingud

Leping, mille raames vastaspooled vahetavad ühe poole teatavate hüvedega seotud finantsinstrumendi teise poole finant
sinstrumendi vastu ja need hüved sõltuvad seotud finantsinstrumentide liigist.

D1

Intressimäära vahetustehingud

Intressivoogude vahetamist võimaldav vahetustehing

D2

Valuuta vahetustehingud

Valuutade vahetamist võimaldav vahetustehing

D3

Intressimäära ja valuuta vahetustehingud

Intressi- ja valuutavoogude vahetamist võimaldav vahetustehing

D4

Kogutulu vahetustehingud

Vahetustehing, mille raames mittemuutuva määra pool põhineb sellise omakapitaliinstrumendi või fikseeritud tulumääraga instru
mendi kogutulul, mille tähtaeg on vahetustehingu tähtajast pikem.

D5

Väärtpaberi vahetustehingud

Väärtpaberite vahetamist võimaldav vahetustehing

D7

Katastroofi- ja ilmastikurisk

Peamiselt katastroofi- või ilmastikuriskile avatud vahetustehingud

D8

Suremusrisk

Peamiselt suremusriskile avatud vahetustehingud

D9

Muud

Muud vahetustehingud, mida eespool esitatud klassid ei hõlma

E

Forvardid

Mitte-standardiseeritud leping kahe osapoole vahel vara ostmiseks või müümiseks määratletud kuupäeval tulevikus ja
lepingu sõlmimise päeval kokkulepitud hinnaga.

E1

Intressiforvard

Forvardleping, mille raames tavaliselt üks pool maksab fikseeritud intressi, samas saab muutuva intressi, mis tavaliselt põhineb
aluseks oleval indeksi määral, eelnevalt kindlaksmääratud ajal tulevikus.

E2

Valuutaforvard

Forvardleping, mille raames üks pool maksab summa ühes valuutas, samas saab samaväärse summa teises valuutas, mis tuleneb
vahetusest lepingulise vahetuskursi alusel, eelnevalt kindlaksmääratud ajal tulevikus.
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Määratlus

Katastroofi- ja ilmastikurisk

Peamiselt katastroofi- või ilmastikuriskile avatud forvardid

E8

Suremusrisk

Peamiselt suremusriskile avatud forvardid

E9

Muud

Muud forvardid, mida eespool esitatud klassid ei hõlma

F

Krediidituletisinstrumendid

Tuletisinstrument, mille väärtus tuleneb alusvaraks oleva võlakirja, laenu või muu mis tahes finantsvara krediidiriskist.

F1

Krediidiriski vahetustehingud

Krediidituletisinstrumendi vormis tehing, kus kaks osapoolt sõlmivad lepingu, mille kohaselt üks pool maksab teisele poolele
vastavalt lepingus varem kokkulepitud tingimustele perioodilisi makseid lepingu tähtajani, samas teine pool ei tee makseid, kui
eelnevalt kindlaksmääratud alusvaraga seotud sündmust ei toimu.

F2

Krediidiriski marginaali optsioonid

Krediidituletisinstrument, mis tekitab rahavooge, kui kindel krediidiriski marginaal kahe kindla vara või korraldatud näitaja vahel
võrreldes praeguse tasemega muutub.

F3

Krediidiriski marginaali vahetustehingud

Vahetustehing, mille raames teeb üks osapool teisele kindlasummalise makse vahetustehingu arvelduspäeval ja teine osapool teeb
esimese makse tegeliku krediidiriski marginaali alusel.

F4

Kogutulu vahetustehingud

Vahetustehing, mille raames mittemuutuva määra pool põhineb sellise omakapitaliinstrumendi või fikseeritud tulumääraga instru
mendi kogutulul, mille tähtaeg on vahetustehingu tähtajast pikem.

F9

Muud

Muud krediidituletisinstrumendid, mida esitatud klassid ei hõlma.
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