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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2452,
2. detsember 2015,
milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses solventsuse ja finantsseisundi
aruande menetluste, vormingute ja vormidega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivile 2009/138/EÜ
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja
edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II), (1) eriti selle artikli 56 neljandat lõiku ja artikli 256
lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühtsed solventsuse ja finantsseisundi aruande kvantitatiivse teabe avalikustamise nõuded tuleks tagada eelnevalt
kindlaks määratud avalikustamisvormidega, mis aitavad paremini mõista avalikustatavat teavet, eelkõige võrrelda
seda eri ajavahemike ning kindlustus- ja edasikindlustusandjate lõikes. Samuti peaks vormide kasutamine tagama
kindlustus- ja edasikindlustusandjate võrdse kohtlemise ning muutma gruppide avalikustatava teabe paremini
mõistetavaks.

(2)

Kui kindlustus- ja edasikindlustusandjatel, osalust omavatel kindlustus- või edasikindlustusandjatel, kindlustusval
dusettevõtjatel või segafinantsvaldusettevõtjatel on lubatud avaldada ühtne solventsuse ja finantsseisundi aruanne,
peaksid nad kõnealuse aruande osana eraldi avalikustama käesolevas määruses üksikute kindlustus- ja edasikind
lustusandjate puhul kindlaks määratud teabe iga kõnealuses aruandes kajastatud tütarettevõtjana tegutseva
kindlustus- või edasikindlustusandja kohta ning gruppide puhul kindlaks määratud teabe.

(3)

Avalikustamise viiside ühtse kasutamise tagamiseks tuleks grupi ning ühtse solventsuse ja finantsseisundi aruande
puhul kohaldada komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/35 (2) sätteid avalikustamise viiside kohta.

(4)

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad ning grupid peaksid avalikustama üksnes nende äritegevust käsitleva teabe.
Näiteks mõjutavad avalikustatava teabe ulatust teatavad direktiiviga 2009/138/EÜ ette nähtud valikuvõimalused,
nt kattuvusega kohandamine tehniliste eraldiste arvutamisel või täieliku või osalise sisemudeli või kindlustus- või
edasikindlustusandja parameetrite kasutamine solventsuskapitalinõude arvutamisel. Enamikul juhtudel tuleks
avalikustada ainult teatav osa käesoleva määrusega kehtestatud vormidest, kuna kõiki vorme kõigi kindlustu
sandjate suhtes ei kohaldata.

(5)

Käesoleva määruse sätted on omavahel tihedasti seotud, kuna need käsitlevad solventsuse ja finantsseisundi
aruande avalikustamise korda ja vorme. Selleks et tagada kooskõla kõnealuste sätete puhul, mis peaksid jõustuma
samal ajal, ja anda isikutele, kelle suhtes neid kohustusi kohaldatakse, sealhulgas kolmandate riikide residentidest
investoritele, põhjalik ülevaade neist ja juurdepääs neile, oleks soovitav koondada kõik direktiivi 2009/138/EÜ
artikliga 56 ja artikli 256 lõikega 5 ette nähtud regulatiivsed tehnilised standardid ühte määrusesse.

(6)

Käesolev määrus tugineb Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) poolt komisjonile
esitatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõule.

(1) ELT L 335, 17.12.2009, lk 1.
(2) Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/35, 10. oktoober 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 12, 17.1.2015, lk 1).
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EIOPA on korraldanud käesoleva määruse aluseks olevate rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta
avalikud konsultatsioonid, analüüsinud potentsiaalseid seonduvaid kulusid ja tulusid ning küsinud arvamust
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1094/2010 (1) artikli 37 kohaselt loodud kindlustuse ja
edasikindlustuse sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Reguleerimisese
Käesolevas määruses sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid solventsuse ja finantsseisundi aruande kohta,
kehtestades menetlused, vormingud ja vormid teabe avalikustamiseks, nagu on osutatud üksikute kindlustus- ja
edasikindlustusandjate puhul direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 51 ning gruppide puhul direktiivi 2009/138/EÜ artiklis
256.

Artikkel 2
Avalikustamise vorming
Käesolevas määruses osutatud teabe avalikustamisel esitatakse rahalisi summasid kajastavad arvnäitajad tuhandetes.

Artikkel 3
Valuuta
1.

Kui järelevalveasutus ei ole nõudnud teisiti, tähendab käesolevas määruses „aruandlusvaluuta” järgmist:

a) üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja kohta teabe avalikustamise korral valuuta, mida on kasutatud kindlustusvõi edasikindlustusandja finantsaruannete koostamisel;
b) grupi kohta teabe avalikustamise korral valuuta, mida on kasutatud konsolideeritud finantsaruannete koostamisel.
2.
Rahalisi summasid kajastavad arvnäitajad esitatakse aruandlusvaluutas. Mis tahes muu valuuta kui aruandlusvaluuta
konverteeritakse aruandlusvaluutasse.
3.
Muus valuutas kui aruandlusvaluutas nomineeritud mis tahes vara või kohustise väärtuse kajastamisel tuleb väärtus
konverteerida aruandlusvaluutasse, 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 kasutatavaga sama konverteerimisalust.
5.
Kui järelevalveasutus ei ole nõudnud teisiti, konverteeritakse summad aruandlusvaluutasse, kasutades sellise allika
vahetuskurssi, mida on kasutatud kindlustus- või edasikindlustusandja finantsaruannetes üksiku kindlustusandja
aruandluse puhul või konsolideeritud finantsaruannetes grupi aruandluse puhul.
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1094/2010, 24. november 2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa
Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus
2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48).
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Artikkel 4

Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate solventsuse ja finantsseisundi aruande vormid

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad avalikustavad oma solventsuse ja finantsseisundi aruande osana vähemalt järgmised
vormid:
a) I lisa vorm S.02.01.02, milles esitatakse bilansi andmed, kasutades direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohast
hindamist, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.02.01 esitatud juhiseid;
b) I lisa vorm S.05.01.02, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul
teave kindlustusmaksete, kahjunõuete ja kulude kohta, kasutades kindlustus- või edasikindlustusandja finantsa
ruannetes kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.05.01 esitatud
juhiseid;
c) I lisa vorm S.05.02.01, milles esitatakse teave kindlustusmaksete, kahjunõuete ja kulude kohta riikide kaupa,
kasutades kindlustus- või edasikindlustusandja finantsaruannetes kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid,
järgides II lisa punktis S.05.02 esitatud juhiseid;
d) 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;
e) 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;
f)

I lisa vorm S.19.01.21, milles esitatakse kogu kahjukindlustustegevuse puhul teave kahjukindlustuse lepingutest
tulenevate nõuete kohta nn arengukolmnurga vormis, järgides II lisa punktis S.19.01 esitatud juhiseid;

g) I lisa vorm S.22.01.21, milles esitatakse teave pikaajaliste garantiide ja üleminekumeetmete mõju kohta, järgides II
lisa punktis S.22.01 esitatud juhiseid;
h) I lisa vorm S.23.01.01, milles esitatakse teave omavahendite, sealhulgas põhiomavahendite ja lisaomavahendite
kohta, järgides II lisa punktis S.23.01 esitatud juhiseid;
i)

I lisa vorm S.25.01.21, milles esitatakse teave standardvalemit kasutades arvutatud solventsuskapitalinõude kohta,
järgides II lisa punktis S.25.01 esitatud juhiseid;

j)

I lisa vorm S.25.02.21, milles esitatakse teave standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutades arvutatud solventsus
kapitalinõude kohta, järgides II lisa punktis S.25.02 esitatud juhiseid;

k) I lisa vorm S.25.03.21, milles esitatakse teave täielikku sisemudelit kasutades arvutatud solventsuskapitalinõude
kohta, järgides II lisa punktis S.25.03 esitatud juhiseid;
l)

I lisa vorm S.28.01.01, milles esitatakse selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate miinimumkapitalinõue, kes
tegelevad ainult elu- või ainult kahjukindlustuse või edasikindlustusega, järgides II lisa punktis S.28.01 esitatud
juhiseid;

m) I lisa vorm S.28.02.01, milles esitatakse selliste kindlustusandjate miinimumkapitalinõue, kes tegelevad nii elu- kui
ka kahjukindlustusega, järgides II lisa punktis S.28.02 esitatud juhiseid.
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Artikkel 5

Gruppide solventsuse ja finantsseisundi aruande vormid

Osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad
avalikustavad oma grupi solventsuse ja finantsseisundi aruande osana vähemalt järgmised vormid:
a) I lisa vorm S.32.01.22, milles esitatakse teave gruppi kuuluvate ettevõtjate kohta, järgides III lisa punktis S.32.01
esitatud juhiseid;
b) kui konsolideerimisgrupi solventsuse arvutamiseks on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1.
meetodit kas ainukesena või koos direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 määratletud 2. meetodiga, esitatakse 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;
c) I lisa vorm S.05.01.02, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave
kindlustusmaksete, kahjunõuete ja kulude kohta, kasutades konsolideeritud finantsaruannetes kasutatud hindamis- ja
kajastamispõhimõtteid, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.05.01 esitatud juhiseid;
d) I lisa vorm S.05.02.01, milles esitatakse teave kindlustusmaksete, kahjunõuete ja kulude kohta riikide kaupa,
kasutades konsolideeritud finantsaruannetes kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid, järgides III lisa punktis
S.05.02 esitatud juhiseid;
e) I lisa vorm S.22.01.22, milles esitatakse teave pikaajaliste garantiide ja üleminekumeetmete mõju kohta, järgides III
lisa punktis S.22.01 esitatud juhiseid;
f) I lisa vorm S.23.01.22, milles esitatakse teave omavahendite, sealhulgas põhiomavahendite ja lisaomavahendite kohta,
järgides III lisa punktis S.23.01 esitatud juhiseid;
g) kui konsolideerimisgrupi 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.25.01.22, milles esitatakse teave standardvalemit kasutades arvutatud solventsuskapitalinõude kohta, järgides
käesoleva määruse III lisa punktis S.25.01 esitatud juhiseid;
h) kui konsolideerimisgrupi 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.25.02.22, milles esitatakse teave standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutades arvutatud solventsuskapitalinõude
kohta, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.25.02 esitatud juhiseid;
i) kui konsolideerimisgrupi 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.25.03.22, milles esitatakse teave täielikku sisemudelit kasutades arvutatud solventsuskapitalinõude kohta, järgides
käesoleva määruse III lisa punktis S.25.03 esitatud juhiseid.

Artikkel 6

Solventsuse ja finantsseisundi aruandes esitatavad viited muudele dokumentidele

Kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad, osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad
ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad solventsuse ja finantsseisundi aruandes viiteid muudele avalikult kättesaadavatele
dokumentidele, tuleb need esitada nii, et viidatakse otse asjaomasele teabele ja mitte üldisele dokumendile.
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Artikkel 7
Teabe ühtsus
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad, osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja
segafinantsvaldusettevõtjad hindavad, kas avalikustatud teave on täielikult kooskõlas järelevalveasutustele esitatud
teabega.
Artikkel 8
Grupi ja ühtse solventsuse ja finantsseisundi aruande avalikustamise viisid
Grupi ja ühtse solventsuse ja finantsseisundi aruande avalikustamisel kohaldatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artiklit 301.
Artikkel 9
Tütarettevõtjate seotus ühtse solventsuse ja finantsseisundi aruandega
1.
Kui osalust omav kindlustus- ja edasikindlustusandja, kindlustusvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja
taotleb grupi järelevalve teostajalt nõusolekut ühtse solventsuse ja finantsseisundi aruande esitamiseks, võtab grupi
järelevalve teostaja viivitamata ühendust kõigi asjaomaste järelevalveasutustega, et arutada eelkõige seda, millises keeles
tuleks ühtne solventsuse ja finantsseisundi aruanne koostada.
2.
Osalust omav kindlustus- ja edasikindlustusandja, kindlustusvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja esitab
selgituse selle kohta, kuidas tütarettevõtjad on hõlmatud ja kuidas tütarettevõtjate haldus-, juhtimis- või järelevalveorgan
on kaasatud protsessi ning ühtse solventsuse ja finantsseisundi aruande heakskiitmisesse.
Artikkel 10
Jõustumine
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 2. detsember 2015
Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNCKER

L 347/1290

ET

Euroopa Liidu Teataja

31.12.2015

I LISA

S.02.01.02
Bilanss
Solventsus
II kohane
väärtus

Varad

C0010

Immateriaalsed varad

R0030

Edasilükkunud tulumaksu varad

R0040

Pensionihüvitiste ülejääk

R0050

Materiaalne põhivara omakasutuseks

R0060

Investeeringud (v.a investeerimisriskiga ja indeksiga seotud investeerimisriskiga lepingute
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:
Kahjukindlustus ja kahjukindlustusega sarnane tervisekindlustus
Kahjukindlustus, v.a tervisekindlustus

R0270
R0280
R0290
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Solventsus
II kohane
väärtus

Kahjukindlustusega sarnane tervisekindlustus
Elukindlustus ja elukindlustusega sarnane tervisekindlustus, v.a tervisekindlustus ja inves
teerimisriskiga elukindlustus

R0300
R0310

SLT tervisekindlustus

R0320

Elukindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus

R0330

Investeerimisriskiga elukindlustus

R0340

Hoiused edasikindlustusvõtjates

R0350

Kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu

R0360

Edasikindlustusega seotud nõuded

R0370

Nõuded (nõuded klientide vastu, muu kui kindlustus)

R0380

Omaaktsiad (otse hoitavad)

R0390

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

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

Tehnilised eraldised – NSLT tervisekindlustus

R0560

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0570

Parim hinnang

R0580

Riskimarginaal

R0590

Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a investeerimisriskiga elukindlustus)

R0600

Tehnilised eraldised – SLT tervisekindlustus

R0610

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0620

Parim hinnang

R0630

Riskimarginaal

R0640
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Solventsus
II kohane
väärtus

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

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

Tingimuslikud kohustised

R0740

Muud kui tehnilised eraldised

R0750

Pensionihüvitistega seotud kohustused

R0760

Edasikindlustajatelt saadud hoiused

R0770

Edasilükkunud tulumaksu kohustised

R0780

Tuletisinstrumendid

R0790

Võlad krediidiasutuste ees

R0800

Muud finantskohustised kui võlad krediidiasutuste ees

R0810

Kindlustuslepingutega seotud võlgnevused ja võlgnevused kindlustusvahendajatele

R0820

Edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevused

R0830

Võlgnevused (klientidele, mitteseotud kindlustusega)

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

31.12.2015

S.05.01.02
Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa
Äriliin: kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused (otsekindlustuste
gevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus)
Tööõnne
tuse ja
kutsehai
guse kind
lustus

Mootorsõi
duki valdaja
vastutus
kindlustus

Maismaasõi
dukite kind
lustus;

Mere-,
lennundusja transpor
dikindlustus

Tule ja muu
varakahju
kindlustus

Üldine
vastutus
kindlustus

Krediidi- ja
garantii
kindlustus

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

ET

Ravikulu
kindlustus

Sissetuleku
kaotuse
kindlustus

Kindlustusmaksed
Bruto – otsekindlustustegevus

R0110
R0120

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne
edasikindlustus

R0130

Edasikindlustajate osa

R0140

Neto

R0200

Teenitud kindlustusmaksed
Bruto – otsekindlustustegevus

Euroopa Liidu Teataja

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasi
kindlustus

R0210

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasi
kindlustus

R0220

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne
edasikindlustus

R0230

Edasikindlustajate osa

R0240

Neto

R0300

Tekkinud nõuded

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasi
kindlustus

R0310
R0320

L 347/1293

Bruto – otsekindlustustegevus

R0330

Edasikindlustajate osa

R0340

Neto

R0400

Tööõnne
tuse ja
kutsehai
guse kind
lustus

Mootorsõi
duki valdaja
vastutus
kindlustus

Maismaasõi
dukite kind
lustus;

Mere-,
lennundusja transpor
dikindlustus

Tule ja muu
varakahju
kindlustus

Üldine
vastutus
kindlustus

Krediidi- ja
garantii
kindlustus

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

ET

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne
edasikindlustus

Ravikulu
kindlustus

Sissetuleku
kaotuse
kindlustus

L 347/1294

Äriliin: kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused (otsekindlustuste
gevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus)

Muude tehniliste eraldiste muutused
Bruto – otsekindlustustegevus

R0410
R0420

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne
edasikindlustus

R0430

Edasikindlustajate osa

R0440

Neto

R0500

Tekkinud kulud

R0550

Muud kulud

R1200

Kulud kokku

R1300

Euroopa Liidu Teataja

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasi
kindlustus

31.12.2015

Abistamis
teenuste
kindlustus

C0100

C0110

C0120

Äriliin: aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasi
kindlustus

Tervisekind
lustus

C0130

Kokku

Isikukahjude
kindlustus

Merenduse,
lennunduse
ja trans
pordi kind
lustus

Varakind
lustus

C0140

C0150

C0160

ET

Õigusabiku
lude kind
lustus

Muude
finantskah
jude kind
lustus

31.12.2015

Äriliin: kahjukindlustuslepingutest ja
kahjukindlustuse edasikindlustuslepin
gutest tulenevad kohustused (otsekind
lustustegevus ja aktsepteeritud
proportsionaalne edasikindlustus)

C0200

Kindlustusmaksed
Bruto – otsekindlustustegevus

R0110

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0120
R0130

Edasikindlustajate osa

R0140

Neto

R0200

Teenitud kindlustusmaksed
Bruto – otsekindlustustegevus

R0210

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0220

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlus
tus

R0230

Edasikindlustajate osa

R0240

Neto

R0300

Euroopa Liidu Teataja

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlus
tus

Tekkinud nõuded
R0310

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0320

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlus
tus

R0330

L 347/1295

Bruto – otsekindlustustegevus

R0340

Neto

R0400

Abistamis
teenuste
kindlustus

C0100

C0110

C0120

Äriliin: aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasi
kindlustus

Tervisekind
lustus

C0130

Kokku

Isikukahjude
kindlustus

Merenduse,
lennunduse
ja trans
pordi kind
lustus

Varakind
lustus

C0140

C0150

C0160

ET

Edasikindlustajate osa

Õigusabiku
lude kind
lustus

Muude
finantskah
jude kind
lustus

L 347/1296

Äriliin: kahjukindlustuslepingutest ja
kahjukindlustuse edasikindlustuslepin
gutest tulenevad kohustused (otsekind
lustustegevus ja aktsepteeritud
proportsionaalne edasikindlustus)

C0200

Muude tehniliste eraldiste muutused
Bruto – otsekindlustustegevus

R0410

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0420
R0430

Edasikindlustajate osa

R0440

Neto

R0500

Tekkinud kulud

R0550

Muud kulud

R1200

Kulud kokku

R1300

Euroopa Liidu Teataja

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlus
tus

31.12.2015

Investeeri
misriskiga
elukind
lustus

Muu
elukind
lustus

Kahjukindlustuslepin
gutest tulenevad ja
tervisekindlustuslepin
gutest tulenevate
kohustustega seotud
annuiteedid

Kahjukindlustuslepin
gutest tulenevad ja
muude kui tervisekind
lustuslepingutest tule
nevate kohustustega
seotud annuiteedid

Tervisekind
lustuse
edasikind
lustus

Elukindlus
tuse edasi
kindlustus

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

ET

Tervisekind
lustus

Kasumiosa
lusega kind
lustus

Kokku

31.12.2015

Elukindlustuse edasikind
lustuslepingutest tule
nevad kohustused

Äriliin: elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused

C0300

Kindlustusmaksed
Bruto

R1410

Edasikindlustajate osa

R1420

Neto

R1500

Bruto

R1510

Edasikindlustajate osa

R1520

Neto

R1600

Euroopa Liidu Teataja

Teenitud kindlustusmaksed

Tekkinud nõuded
Bruto

R1610

Edasikindlustajate osa

R1620

Neto

R1700

Muude tehniliste eraldiste
muutused
R1710

Edasikindlustajate osa

R1720

L 347/1297

Bruto

Investeeri
misriskiga
elukind
lustus

Muu
elukind
lustus

Kahjukindlustuslepin
gutest tulenevad ja
tervisekindlustuslepin
gutest tulenevate
kohustustega seotud
annuiteedid

Kahjukindlustuslepin
gutest tulenevad ja
muude kui tervisekind
lustuslepingutest tule
nevate kohustustega
seotud annuiteedid

Tervisekind
lustuse
edasikind
lustus

Elukindlus
tuse edasi
kindlustus

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

ET

Neto

Tervisekind
lustus

Kasumiosa
lusega kind
lustus

Kokku

L 347/1298

Elukindlustuse edasikind
lustuslepingutest tule
nevad kohustused

Äriliin: elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused

C0300

R1800

Tekkinud kulud

R1900

Muud kulud

R2500

Kulud kokku

R2600

Euroopa Liidu Teataja
31.12.2015

31.12.2015

S.05.02.01
Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud riikide kaupa

Päritoluriik

Viis riiki, mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige
suurem – kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused

Viis riiki ja
päritoluriik
kokku

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

ET

C0010
R0010

Kindlustusmaksed
R0110

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0120

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0130

Edasikindlustajate osa

R0140

Neto

R0200

Teenitud kindlustusmaksed
Bruto – otsekindlustustegevus

R0210

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0220

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0230

Edasikindlustajate osa

R0240

Neto

R0300

Euroopa Liidu Teataja

Bruto – otsekindlustustegevus

Tekkinud nõuded
R0310

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0320

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0330

L 347/1299

Bruto – otsekindlustustegevus

Edasikindlustajate osa

R0340

Neto

R0400

Viis riiki ja
päritoluriik
kokku

ET

Muude tehniliste eraldiste muutused

Viis riiki, mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige
suurem – kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused

L 347/1300

Päritoluriik

Bruto – otsekindlustustegevus

R0410

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0420

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0430

Edasikindlustajate osa

R0440

Neto

R0500
R0550

Muud kulud

R1200

Kulud kokku

R1300

Euroopa Liidu Teataja

Tekkinud kulud

31.12.2015

Viis riiki, mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige
suurem – kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused

Viis riiki ja
päritoluriik
kokku

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

31.12.2015

Päritoluriik

R1400
ET

Kindlustusmaksed
Bruto

R1410

Edasikindlustajate osa

R1420

Neto

R1500

Teenitud kindlustusmaksed
R1510

Edasikindlustajate osa

R1520

Neto

R1600

Tekkinud nõuded
Bruto

Euroopa Liidu Teataja

Bruto

R1610

Edasikindlustajate osa

R1620

Neto

R1700

Muude tehniliste eraldiste muutused
Bruto

R1710

Edasikindlustajate osa

R1720

Neto

R1800
R1900

Muud kulud

R2500

Kulud kokku

R2600

L 347/1301

Tekkinud kulud

L 347/1302

S.12.01.02
Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised

Muu elukindlustus

Valikuõi
guste ja
finantsta
gatisteta
lepingud

Valikuõi
guste või
finantsta
gatistega
lepingud

Valikuõi
guste ja
finantsta
gatisteta
lepingud

Valikuõi
guste või
finantsta
gatistega
lepingud

Kahjukindlustuslepin
gutest tulenevad ja
muude kui tervisekind
lustuslepingutest tule
nevate kohustustega
seotud annuiteedid

Aktseptee
ritud
edasikind
lustus

Kokku
(elukind
lustus, v.a
tervisekind
lustus, sh
investeeri
misfondi
tootlusega
seotud inves
teerimisris
kiga elukind
lustus)

C0040

C0050

C0070

C0080

C0090

C0100

C0150

Kasumio
salusega
kindlustus

C0020

R0010

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelis
test varakogumitest ja piiratud edasikind
lustusest sissenõutavad summad kokku
pärast vastaspoole makseviivitusest tingi
tud oodatavast kahjust tulenevat kohan
dust seoses tervikuna arvutatud tehniliste
eraldistega

R0020

C0060

Euroopa Liidu Teataja

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldi
sed

C0030

ET

Investeerimisriskiga elukindlustus

Parima hinnangu ja riskimarginaali
summana arvutatud tehnilised eraldi
sed
Parim hinnang
R0030

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelis
test varakogumitest ja piiratud edasikind
lustusest sissenõutavad summad kokku
pärast vastaspoole makseviivitusest tingi
tud oodatavast kahjust tulenevat kohan
dust

R0080

31.12.2015

Parima hinnangu brutoväärtus

Kasumio
salusega
kindlustus

Parim hinnang miinus edasikindlustusle
pingutest, eriotstarbelistest varakogumitest
ja piiratud edasikindlustusest sissenõuta
vad summad – kokku

R0090

Riskimarginaal

R0100

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldi
sed

R0110

Parim hinnang

R0120

Riskimarginaal

R0130

Tehnilised eraldised – kokku

C0040

C0050

Valikuõi
guste ja
finantsta
gatisteta
lepingud

Valikuõi
guste või
finantsta
gatistega
lepingud

Kahjukindlustuslepin
gutest tulenevad ja
muude kui tervisekind
lustuslepingutest tule
nevate kohustustega
seotud annuiteedid

Aktseptee
ritud
edasikind
lustus

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0150

Euroopa Liidu Teataja

Tehniliste eraldiste üleminekulise ma
haarvamise summa

C0030

Valikuõi
guste või
finantsta
gatistega
lepingud

ET

C0020

Valikuõi
guste ja
finantsta
gatisteta
lepingud

Kokku
(elukind
lustus, v.a
tervisekind
lustus, sh
investeeri
misfondi
tootlusega
seotud inves
teerimisris
kiga elukind
lustus)

Muu elukindlustus

31.12.2015

Investeerimisriskiga elukindlustus

R0200

L 347/1303

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0010

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasi
kindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest
tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses tervikuna arvutatud teh
niliste eraldistega

R0020

Valikuõi
guste või
finantstaga
tistega
lepingud

C0170

C0180

Tervisekind
lustuse
edasikind
lustus
(aktseptee
ritud edasi
kindlustus)

Kokku (SLT
tervisekind
lustus)

C0190

C0200

C0210

ET

C0160

Valikuõi
guste ja
finantstaga
tisteta
lepingud

Kahjukindlustuslepingu
test tulenevad ja tervise
kindlustuslepingutest
tulenevate kohustustega
seotud annuiteedid

L 347/1304

Tervisekindlustus (otsekindlustustegevus)

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldi
sed
Parim hinnang
R0030

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

R0080

Parim hinnang miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumi
test ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

R0090

Riskimarginaal

R0100

Euroopa Liidu Teataja

Parima hinnangu brutoväärtus

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa
Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0110

Parim hinnang

R0120

Riskimarginaal

R0130

Tehnilised eraldised – kokku

R0200

31.12.2015

31.12.2015

S.17.01.02
Kahjukindlustuse tehnilised eraldised
Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varako
gumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad
summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest
tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seo
ses tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega

R0050

Tööõnne
tuse ja
kutsehai
guse kind
lustus

Mootorsõi
duki valdaja
vastutus
kindlustus

Maismaasõi
dukite kind
lustus

Merenduse,
lennunduse
ja trans
pordi kind
lustus

Tule ja muu
varakahju
kindlustus

Üldine
vastutus
kindlustus

Krediidi- ja
garantii
kindlustus

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Euroopa Liidu Teataja

R0010

Sissetuleku
kaotuse
kindlustus

ET

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

Ravikulu
kindlustus

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana ar
vutatud tehnilised eraldised
Parim hinnang
Kindlustusmaksete eraldised
Bruto

R0060

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

R0140

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu neto
väärtus

R0150

Bruto

R0160

L 347/1305

Kahjude eraldised

Kahjude eraldiste parima hinnangu netoväärtus

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

Tööõnne
tuse ja
kutsehai
guse kind
lustus

Mootorsõi
duki valdaja
vastutus
kindlustus

Maismaasõi
dukite kind
lustus

Merenduse,
lennunduse
ja trans
pordi kind
lustus

Tule ja muu
varakahju
kindlustus

Üldine
vastutus
kindlustus

Krediidi- ja
garantii
kindlustus

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Euroopa Liidu Teataja

R0240

Sissetuleku
kaotuse
kindlustus

ET

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

Ravikulu
kindlustus

L 347/1306

Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

Tehnilised eraldised – kokku
R0320

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

R0330

31.12.2015

Tehnilised eraldised – kokku

Sissetuleku
kaotuse
kindlustus

Tööõnne
tuse ja
kutsehai
guse kind
lustus

Mootorsõi
duki valdaja
vastutus
kindlustus

Maismaasõi
dukite kind
lustus

Merenduse,
lennunduse
ja trans
pordi kind
lustus

Tule ja muu
varakahju
kindlustus

Üldine
vastutus
kindlustus

Krediidi- ja
garantii
kindlustus

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

ET

Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingu
test, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud eda
sikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

Ravikulu
kindlustus

31.12.2015

Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0340

Otsekindlustustegevus ja aktseptee
ritud proportsionaalne edasikindlustus

R0010

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest
ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku
pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kah
just tulenevat kohandust seoses tervikuna arvutatud tehni
liste eraldistega

R0050

Õigusabiku
lude kind
lustus

Abistamis
teenuste
kindlustus

Muude
finantskah
jude kind
lustus

Tervisekind
lustuse
mittepro
portsio
naalne
edasikind
lustus

C0110

C0120

C0130

C0140

Isikukahjude
mittepro
portsio
naalne
edasikind
lustus

Merenduse,
lennunduse
ja trans
pordi mitte
proportsio
naalne
edasikind
lustus

Varakindlus
tuse mitte
proportsio
naalne
edasikind
lustus

C0150

C0160

C0170

Kahjukind
lustuslepin
gutest tule
nevad
kohustused
kokku

C0180

Euroopa Liidu Teataja

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

Aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikind
lustus

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud teh
nilised eraldised
Parim hinnang

Bruto

R0060

L 347/1307

Kindlustusmaksete eraldised

R0140

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netoväärtus

R0150

Bruto

R0160

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja pii
ratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vas
taspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat
kohandust

R0240

Kahjude eraldiste parima hinnangu netoväärtus

R0250

Parim hinnang kokku – bruto

R0260

Parim hinnang kokku – neto

R0270

Riskimarginaal

R0280

Abistamis
teenuste
kindlustus

Muude
finantskah
jude kind
lustus

C0110

C0120

C0130

C0140

Isikukahjude
mittepro
portsio
naalne
edasikind
lustus

Merenduse,
lennunduse
ja trans
pordi mitte
proportsio
naalne
edasikind
lustus

Varakindlus
tuse mitte
proportsio
naalne
edasikind
lustus

C0150

C0160

C0170

Kahjukind
lustuslepin
gutest tule
nevad
kohustused
kokku

C0180

Euroopa Liidu Teataja

Kahjude eraldised

Õigusabiku
lude kind
lustus

Tervisekind
lustuse
mittepro
portsio
naalne
edasikind
lustus

ET

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja pii
ratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vas
taspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat
kohandust

Aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikind
lustus

L 347/1308

Otsekindlustustegevus ja aktseptee
ritud proportsionaalne edasikindlustus

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa
R0290

Parim hinnang

R0300

Riskimarginaal

R0310

31.12.2015

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

Aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikind
lustus

Abistamis
teenuste
kindlustus

Muude
finantskah
jude kind
lustus

C0110

C0120

C0130

C0140

Isikukahjude
mittepro
portsio
naalne
edasikind
lustus

Merenduse,
lennunduse
ja trans
pordi mitte
proportsio
naalne
edasikind
lustus

Varakindlus
tuse mitte
proportsio
naalne
edasikind
lustus

C0150

C0160

C0170

Kahjukind
lustuslepin
gutest tule
nevad
kohustused
kokku

ET

Õigusabiku
lude kind
lustus

Tervisekind
lustuse
mittepro
portsio
naalne
edasikind
lustus

31.12.2015

Otsekindlustustegevus ja aktseptee
ritud proportsionaalne edasikindlustus

C0180

Tehnilised eraldised – kokku
R0320

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

R0330

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

R0340

Euroopa Liidu Teataja

Tehnilised eraldised – kokku

L 347/1309

L 347/1310

S.19.01.21
Kahjukindlustuse nõuded
Kahjukindlustustegevus kokku
Z0010

ET

Õnnetusjuhtumi
aasta või kindlus
tusaasta

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

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

R0100

R0100

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

Aastate summa
(kumulatiivne)

C0170

C0180

Euroopa Liidu Teataja

Enne

Jooksval aastal

R0260

31.12.2015

(absoluutsumma)
Väljamakse kujunemise aasta
Aasta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

C0360

R0100

R0100

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

Euroopa Liidu Teataja

Enne

ET

0

Aasta lõpus
(diskonteeritud
andmed)

31.12.2015

Nõuete eraldiste diskonteerimata parim brutohinnang

L 347/1311

L 347/1312

S.22.01.21
Pikaajaliste garantiide ja üleminekumeetmete mõju

Põhiomavahendid

R0020

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

R0050

Solventsuskapitalinõue

R0090

Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

R0100

Miinimumkapitalinõue

R0110

Üleminekumeet
mete mõju intres
simäärale

Volatiilsusega
kohandamise
mõju, kui
kohandus on null

Kattuvusega
kohandamise
mõju, kui
kohandus on null

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Summa koos
pikaajaliste garan
tiimeetmete ja
üleminekumeet
metega

Tehniliste eral
diste ülemineku
lise mahaarvamise
mõju

Üleminekumeet
mete mõju intres
simäärale

Volatiilsusega
kohandamise
mõju, kui
kohandus on null

Kattuvusega
kohandamise
mõju, kui
kohandus on null

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Euroopa Liidu Teataja

R0010

Tehniliste eral
diste ülemineku
lise mahaarvamise
mõju

S.22.01.22
Pikaajaliste garantiide ja üleminekumeetmete mõju

Tehnilised eraldised

R0010

Põhiomavahendid

R0020

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

R0050

Solventsuskapitalinõue

R0090

ET

Tehnilised eraldised

Summa koos
pikaajaliste garan
tiimeetmete ja
üleminekumeet
metega

31.12.2015

31.12.2015

S.23.01.01
Omavahendid
Piirangu
tega
esimese
taseme
omava
hendid

Teise
taseme
omava
hendid

Kolmanda
taseme
omava
hendid

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

ET

Kokku

Piirangu
teta
esimese
taseme
omava
hendid

Põhiomavahendid enne muudes finantssektori üksustes olevate märkimisväärsete osaluste ma
haarvamist vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 68
R0010

Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss

R0030

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi ettevõtjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhio
mavahendite kirje

R0040

Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid

R0050

Vahendite ülejääk

R0070

Eelisaktsiad

R0090

Eelisaktsiatega seotud ülekurss

R0110

Korrigeerimisreserv

Euroopa Liidu Teataja

Lihtaktsiakapital (sh omaaktsiad)

R0130

Allutatud kohustised

R0140

Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtusega

R0160

Muud eespool nimetamata omavahendite kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahendi
tena

R0180

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

R0220

Mahaarvamine seoses märkimisväärsete osalustega finantseerimis- ja krediidiasutustes
Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi

R0230
R0290

L 347/1313

Mahaarvamised

Piirangu
tega
esimese
taseme
omava
hendid

Teise
taseme
omava
hendid

Kolmanda
taseme
omava
hendid

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

L 347/1314

Kokku

Piirangu
teta
esimese
taseme
omava
hendid

ET

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

Muud lisaomavahendid

R0390

Lisaomavahendid kokku

R0400

Euroopa Liidu Teataja

Sissemaksmata ja sissenõudmata lihtaktsiakapital, mis on sissenõutav

Kasutadaolevad ja nõuetekohased omavahendid
Solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku

R0500

Miinimumkapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku

R0510

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku

R0540

Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku

R0550
R0580

Miinimumkapitalinõue

R0600

Nõuetekohaste omavahendite suhe solventsuskapitalinõudesse

R0620

31.12.2015

Solventsuskapitalinõue

Piirangu
tega
esimese
taseme
omava
hendid

Teise
taseme
omava
hendid

Kolmanda
taseme
omava
hendid

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

31.12.2015
ET

Nõuetekohaste omavahendite suhe miinimumkapitalinõudesse

Kokku

Piirangu
teta
esimese
taseme
omava
hendid

R0640

C0060
Korrigeerimisreserv
R0700

Omaaktsiad (otseselt ja kaudselt hoitavad)

R0710

Prognoositavad dividendid, väljamaksed ja maksud

R0720

Muud põhiomavahendite kirjed

R0730

Kattuvusega kohandamise portfellide ja eraldatud vahendite kogumite kohandamine seoses piirangu
tega omavahendite kirjetega

R0740

Korrigeerimisreserv

R0760

Oodatav kasum
Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum – elukindlustustegevus

R0770

Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum – kahjukindlustustegevus

R0780

Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum kokku

Euroopa Liidu Teataja

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

R0790

L 347/1315

L 347/1316

S.23.01.22
Omavahendid
Piirangutega
esimese
taseme omava
hendid

Teise
taseme
omava
hendid

Kolmanda
taseme
omava
hendid

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

ET

Kokku

Piiranguteta
esimese
taseme omava
hendid

Põhiomavahendid enne muudes finantssektori üksustes olevate märkimisväärsete osaluste
mahaarvamist
R0010

Mitte kasutadaolev sisse nõutud, kuid sisse maksmata lihtaktsiakapital grupi tasandil

R0020

Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss

R0030

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

R0040

Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid

R0050

Mitte kasutadaolevad vastastikuse kindlustusandja liikme 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

Korrigeerimisreserv

Euroopa Liidu Teataja

Lihtaktsiakapital (sh omaaktsiad)

R0130
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 ne
toväärtusega

R0170

31.12.2015

Allutatud kohustised

Mitte kasutadaolevad omavahendid, mis on seotud muude järelevalveasutuse aktsepteeritavate
omavahendite kirjetega

R0190

Vähemusosalused (kui ei ole esitatud konkreetse omavahendite kirje osana)

R0200

Mitte kasutadaolevad vähemusosalused grupi tasandil

R0210

Piirangutega
esimese
taseme omava
hendid

Teise
taseme
omava
hendid

Kolmanda
taseme
omava
hendid

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050
ET

R0180

Piiranguteta
esimese
taseme omava
hendid

31.12.2015

Muud eespool nimetamata kirjed, mida järelevalveasutus aktsepteerib põhiomavahenditena

Kokku

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

R0220

Muudes finantssektori ettevõtjates, sealhulgas finantstegevusega tegelevates reguleerimata ette
võtjates olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamine

R0230

millest märkimisväärsed osalused, mis arvatakse maha vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artik
lile 228

R0240

Märkimisväärsete osaluste mahaarvamine, kui teave puudub (artikkel 229)

R0250

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

R0260

Mitte kasutadaolevate omavahendite kirjete kogusumma

R0270

Mahaarvamised kokku

R0280

Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi

R0290

Euroopa Liidu Teataja

Mahaarvamised

Lisaomavahendid
R0300

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

R0310

Sissemaksmata ja sissenõudmata eelisaktsiad, mis on sissenõutavad

R0320

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

R0350

L 347/1317

Sissemaksmata ja sissenõudmata lihtaktsiakapital, mis on sissenõutav

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

R0360

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

R0370

Mitte kasutadaolevad lisaomavahendid grupi tasandil

R0380

Muud lisaomavahendid

R0390

Lisaomavahendid kokku

R0400

Piirangutega
esimese
taseme omava
hendid

Teise
taseme
omava
hendid

Kolmanda
taseme
omava
hendid

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050
ET

R0340

Piiranguteta
esimese
taseme omava
hendid

L 347/1318

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

Kokku

Korrigeerimisreserv

R0410

Tööandjapensioni kogumisasutused

R0420

Finantstegevusega tegelevad reguleerimata üksused

R0430

Muude finantssektori üksuste omavahendid kokku

R0440

Euroopa Liidu Teataja

Muude finantssektori üksuste omavahendid

Omavahendid, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist kas ainukesena või koos 1.
meetodiga
R0450

Agregeeritud omavahendid, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist ning meetodi kom
bineerimist, ilma grupisiseste tehinguteta

R0460

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

R0520

Grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omava
hendid kokku

R0530

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

R0560

31.12.2015

Agregeeritud omavahendid, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist ning meetodi kom
bineerimist

Piiranguteta
esimese
taseme omava
hendid

Piirangutega
esimese
taseme omava
hendid

Teise
taseme
omava
hendid

Kolmanda
taseme
omava
hendid

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

R0610

Nõuetekohaste omavahendite suhe grupi konsolideeritud minimaalsesse solventsuskapitali
nõudesse

R0650

Grupi solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku (sealhulgas
muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõt
jate omavahendid)

R0660

Grupi solventsuskapitalinõue

R0680

Nõuetekohaste omavahendite suhe grupi solventsuskapitalinõudesse, sealhulgas muud fi
nantssektori üksused ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjad

R0690

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

Kattuvusega kohandamise portfellide ja eraldatud vahendite kogumite kohandamine seoses pii
rangutega omavahendite kirjetega

R0740

Muud mitte kasutadaolevad omavahendid

R0750

Korrigeerimisreserv enne muudes finantssektori üksustes olevate märkimisväärsete osaluste
mahaarvamist

Euroopa Liidu Teataja

Grupi konsolideeritud minimaalne solventsuskapitalinõue

ET

R0570

31.12.2015

Grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omava
hendid kokku

Kokku

R0760

Oodatav kasum
R0770

Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum – kahjukindlustustegevus

R0780

Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum kokku

R0790

L 347/1319

Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum – elukindlustustegevus

L 347/1320

S.25.01.21
Solventsuskapitalinõue standardvalemit kasutatavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

Vastaspoole makseviivituse risk

R0020

Elukindlustuse kindlustusrisk

R0030

Tervisekindlustusrisk

R0040

Kahjukindlustuse kindlustusrisk

R0050

Hajutamine

R0060

Immateriaalse vara risk

R0070

Põhisolventsuskapitalinõue

R0100

Solventsuskapitalinõude arvutamine

Lihtsustused

C0110

C0090

C0100

C0100

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 lisakapitalinõue

R0200

Juba kehtestatud lisakapitalinõue

R0210

Solventsuskapitalinõue

R0220

Euroopa Liidu Teataja

R0010

Kindlustus- või
edasikindlustu
sandja parameeter

ET

Tururisk

Solventsuskapitalinõude
brutosumma

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta
R0400

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 agregeeri
misega vastavalt artiklile 304

R0440

31.12.2015

Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõue

31.12.2015

S.25.01.22
Solventsuskapitalinõue standardvalemit kasutatavate gruppide puhul

Vastaspoole makseviivituse risk

R0020

Elukindlustuse kindlustusrisk

R0030

Tervisekindlustusrisk

R0040

Kahjukindlustuse kindlustusrisk

R0050

Hajutamine

R0060

Immateriaalse vara risk

R0070

Põhisolventsuskapitalinõue

R0100

Solventsuskapitalinõude arvutamine

Lihtsustused

C0110

C0080

C0090

C0100

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 lisakapitalinõue

R0200

Juba kehtestatud lisakapitalinõue

R0210

Solventsuskapitalinõue

R0220

Euroopa Liidu Teataja

R0010

Kindlus- või edasi
kindlustusandja
parameeter

ET

Tururisk

Solventsuskapitalinõude
brutosumma

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta
R0400

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 agregeeri
misega vastavalt artiklile 304

R0440

L 347/1321

Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõue

Kindlus- või edasi
kindlustusandja
parameeter

Lihtsustused

C0110

C0080

C0090

L 347/1322

Grupi konsolideeritud minimaalne solventsuskapitalinõue

Solventsuskapitalinõude
brutosumma

R0470
ET

Teave muude üksuste kohta
R0500

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – krediidiasutused, in
vesteerimisühingud ja finantseerimisasutused, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad, euro
fondide valitsejad

R0510

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – tööandjapensioni
kogumisasutused

R0520

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

R0530

Mittekontrollivate osalusnõuete kapitalinõue

R0540

Ülejäänud ettevõtjate kapitalinõue

R0550

Üldine solventsuskapitalinõue
Mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate solventsuskapitalinõue

R0560

Solventsuskapitalinõue

R0570

Euroopa Liidu Teataja

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded)

31.12.2015

31.12.2015

S.25.02.21
Solventsuskapitalinõue standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutatavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

Komponentide
kirjeldus

C0010

C0020

C0030

Solventsuskapitalinõude arvutamine

Mudeli
kohaselt
arvutatud
summa

Kindlustusvõi edasi
kindlustus
andja para
meeter

Lihtsustused

C0070

C0080

C0090

ET

Komponendi kordumatu number

Solventsuskapita
linõude arvuta
mine

C0100
R0110

Hajutamine

R0060

Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue

R0160

Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõue

R0200

Juba kehtestatud lisakapitalinõue

R0210

Solventsuskapitalinõue

R0220

Euroopa Liidu Teataja

Hajutamata komponendid kokku

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta
R0300

Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0310

Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõue

R0400

Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0410

Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma (v.a direktiivi
2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevusega (üleminekuline) seotud eraldatud vahendite kogum)

R0420

Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0430

Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete agregeeri
misega vastavalt artiklile 304

R0440

L 347/1323

Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang

L 347/1324

S.25.02.22
Solventsuskapitalinõue standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutatavate gruppide puhul

Komponentide
kirjeldus

C0010

C0020

C0030

Solventsuskapitalinõude arvutamine

Mudeli
kohaselt
arvutatud
summa

Kindlustusvõi edasi
kindlustus
andja para
meeter

Lihtsustused

C0070

C0080

C0090

ET

Komponendi kordumatu number

Solventsuskapita
linõude arvuta
mine

C0100
R0110

Hajutamine

R0060

Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue

R0160

Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõue

R0200

Juba kehtestatud lisakapitalinõue

R0210

Konsolideerimismeetodi alla kuuluvate ettevõtjate solventsuskapitalinõue

R0220

Euroopa Liidu Teataja

Hajutamata komponendid kokku

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta
R0300

Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0310

Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõue

R0400

Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0410

Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma (v.a direktiivi
2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevusega (üleminekuline) seotud eraldatud vahendite kogum)

R0420

Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0430

Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete agregeeri
misega vastavalt artiklile 304

R0440

31.12.2015

Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang

Solventsuskapita
linõude arvuta
mine

Mudeli
kohaselt
arvutatud
summa

Kindlustusvõi edasi
kindlustus
andja para
meeter

Lihtsustused

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

R0470

ET

Grupi konsolideeritud minimaalne solventsuskapitalinõue

31.12.2015

Komponendi kordumatu number

Komponentide
kirjeldus

Teave muude üksuste kohta
R0500

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – krediidiasutused, in
vesteerimisühingud ja finantseerimisasutused, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad, euro
fondide valitsejad

R0510

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – tööandjapensioni
kogumisasutused

R0520

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

R0530

Mittekontrollivate osalusnõuete kapitalinõue

R0540

Ülejäänud ettevõtjate kapitalinõue

R0550
C0100

Üldine solventsuskapitalinõue
Mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate solventsuskapitalinõue

R0560

Solventsuskapitalinõue

R0570

Euroopa Liidu Teataja

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded)

L 347/1325

L 347/1326

S.25.03.21
Solventsuskapitalinõue täielikku sisemudelit kasutatavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul
Komponentide
kirjeldus

Solventsuskapita
linõude arvuta
mine

C0010

C0020

C0030

Solventsuskapitalinõude arvutamine

ET

Komponendi kordumatu number

C0100
R0110

Hajutamine

R0060

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

R0160

Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõue

R0200

Juba kehtestatud lisakapitalinõue

R0210

Solventsuskapitalinõue

R0220

Euroopa Liidu Teataja

Hajutamata komponendid kokku

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta
R0300

Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0310

Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0410

Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma (v.a direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevusega (üleminekuline)
seotud eraldatud vahendite kogum)

R0420

Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0430

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

R0440

31.12.2015

Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang

31.12.2015

S.25.03.22
Solventsuskapitalinõue täielikku sisemudelit kasutatavate gruppide puhul
Komponentide
kirjeldus

Solventsuskapita
linõude arvuta
mine

C0010

C0020

C0030

Solventsuskapitalinõude arvutamine

ET

Komponendi kordumatu number

C0100
R0110

Hajutamine

R0060

Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue

R0160

Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõue

R0200

Juba kehtestatud lisakapitalinõue

R0210

Solventsuskapitalinõue

R0220

Euroopa Liidu Teataja

Hajutamata komponendid kokku

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta
R0300

Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0310

Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0410

Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma (v.a direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevusega (üleminekuline)
seotud eraldatud vahendite kogum)

R0420

Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0430

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

R0440

Grupi konsolideeritud minimaalne solventsuskapitalinõue

R0470

Teave muude üksuste kohta
Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded)

R0500

L 347/1327

Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang

Komponentide
kirjeldus

Solventsuskapita
linõude arvuta
mine

C0010

C0020

C0030

R0510

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – tööandjapensioni kogumisasutused

R0520

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

R0530

Mittekontrollivate osalusnõuete kapitalinõue

R0540

Ülejäänud ettevõtjate kapitalinõue

R0550

ET

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – krediidiasutused, investeerimisühingud ja finantseerimisasutused, al
ternatiivsete investeerimisfondide valitsejad, eurofondide valitsejad

L 347/1328

Komponendi kordumatu number

Euroopa Liidu Teataja
31.12.2015

31.12.2015

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 347/1329

S.28.01.01
Miinimumkapitalinõue – üksnes elu- või üksnes kahjukindlustustegevus või edasikindlustustegevus
Lineaarse valemi osa kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate
kohustuste korral
C0010
MCRNL Tulemus

R0010

Ravikulukindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0020

Sissetuleku kaotuse kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0030

Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus ning proportsionaalne
edasikindlustus

R0040

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus ja proportsionaalne eda
sikindlustus

R0050

Maismaasõidukite kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0060

Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus ning proportsio
naalne edasikindlustus

R0070

Tule- ja muu varakahju kindlustus ning proportsionaalne edasi
kindlustus

R0080

Üldine vastutuskindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0090

Krediidi- ja garantiikindlustus ning proportsionaalne edasikindlus
tus

R0100

Õigusabikulude kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0110

Abistamisteenuste kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0120

Muude finantskahjude kindlustus ja proportsionaalne edasikind
lustus

R0130

Tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0140

Isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0150

Merenduse, lennunduse ja transpordi mitteproportsionaalne edasi
kindlustus

R0160

Varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0170

Tervikuna arvuta
tud tehniliste
eraldiste ja pa
rima hinnangu
netosumma (ilma
edasikindlustu
seta/eriotstarbe
liste varakogumi
teta)

Netokindlustus
maksed (ilma
edasikindlustu
seta) viimase 12
kuu jooksul

C0020

C0030

L 347/1330

Euroopa Liidu Teataja

ET

31.12.2015

Lineaarse valemi osa elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate
kohustuste korral
C0040
MCRL Tulemus

R0200

Kasumiosalusega elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused –
tagatud hüvitised

R0210

Kasumiosalusega elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused –
tuleviku määramata hüvitised

R0220

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevad kohustu
sed

R0230

Elukindlustuslepingutest ja tervisekindlustuslepingutest ning nen
dega seotud edasikindlustuslepingutest tulenevad muud kohustu
sed

R0240

Kõigist elukindlustuslepingutest ning nendega seotud edasikind
lustuslepingutest tulenevate kohustuste riskikapital kokku

R0250

Miinimumkapitalinõude üldine arvutamine
C0070

Lineaarne miinimumkapitalinõue

R0300

Solventsuskapitalinõue

R0310

Miinimumkapitalinõude ülemmäär

R0320

Miinimumkapitalinõude alammäär

R0330

Kombineeritud miinimumkapitalinõue

R0340

Miinimumkapitalinõude absoluutne alammäär

R0350
C0070

Miinimumkapitalinõue

R0400

Tervikuna arvuta
tud tehniliste
eraldiste ja pa
rima hinnangu
netosumma (ilma
edasikindlustu
seta/eriotstarbe
liste varakogumi
teta)

Riskikapitali
(ilma edasikind
lustuseta / eriots
tarbeliste varako
gumiteta) neto
summa kokku

C0050

C0060

31.12.2015

S.28.02.01
Miinimumkapitalinõue – nii elu- kui ka kahjukindlustustegevus
Kahjukindlus Elukindlus
tustegevus tustegevus
MCR(NL,L)
Tulemus

C0010

C0020

Elukindlustustegevus
ET

Lineaarse valemi osa kahjukindlustuslepingutest
ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest
tulenevate kohustuste korral

MCR(NL,NL)
Tulemus

Kahjukindlustustegevus

R0010

Sissetuleku kaotuse kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0030

Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus ning proportsionaalne edasikindlustus

R0040

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0050

Maismaasõidukite kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0060

Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus ning proportsionaalne edasikindlustus

R0070

Tule- ja muu varakahju kindlustus ning proportsionaalne edasikindlustus

R0080

Üldine vastutuskindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0090

Krediidi- ja garantiikindlustus ning proportsionaalne edasikindlustus

R0100

Netokindlustus
maksed (ilma
edasikindlustu
seta) viimase 12
kuu jooksul

C0040

C0050

C0060

L 347/1331

R0020

C0030

Netokindlustus
maksed (ilma
edasikindlustu
seta) viimase 12
kuu jooksul

Tervikuna arvuta
tud tehniliste
eraldiste ja pa
rima hinnangu
netosumma (ilma
edasikindlustu
seta/eriotstarbe
liste varakogumi
teta)

Euroopa Liidu Teataja

Ravikulukindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

Tervikuna arvuta
tud tehniliste
eraldiste ja pa
rima hinnangu
netosumma (ilma
edasikindlustu
seta/eriotstarbe
liste varakogumi
teta)

MCR(NL,NL)
Tulemus

Kahjukindlustustegevus

MCR(NL,L)
Tulemus

R0110

Abistamisteenuste kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0120

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

ET

Õigusabikulude kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

Elukindlustustegevus

L 347/1332

Kahjukindlus Elukindlus
tustegevus tustegevus

Euroopa Liidu Teataja
31.12.2015

MCR(L,L)
Tulemus

C0070

C0080

Elukindlustustegevus

ET

Lineaarse valemi osa elukindlustuslepingutest ja
elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulene
vate kohustuste korral

MCR(L,NL)
Tulemus

Kahjukindlustustegevus

31.12.2015

Kahjukindlus Elukindlus
tustegevus tustegevus

R0200

R0210

Kasumiosalusega elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused – tuleviku määramata hüviti
sed

R0220

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused

R0230

Elukindlustuslepingutest ja tervisekindlustuslepingutest ning nendega seotud edasikindlustus
lepingutest tulenevad muud kohustused

R0240

Kõigist elukindlustuslepingutest ning nendega seotud edasikindlustuslepingutest tulenevate
kohustuste riskikapital kokku

R0250

C0090

Riskikapitali
(ilma edasikind
lustuseta / eriots
tarbeliste varako
gumiteta) neto
summa kokku

Tervikuna arvuta
tud tehniliste
eraldiste ja pa
rima hinnangu
netosumma (ilma
edasikindlustu
seta/eriotstarbe
liste varakogumi
teta)

Riskikapitali
(ilma edasikind
lustuseta / eriots
tarbeliste varako
gumiteta) neto
summa kokku

C0100

C0110

C0120

Euroopa Liidu Teataja

Kasumiosalusega elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused – tagatud hüvitised

Tervikuna arvuta
tud tehniliste
eraldiste ja pa
rima hinnangu
netosumma (ilma
edasikindlustu
seta/eriotstarbe
liste varakogumi
teta)

L 347/1333

L 347/1334

Miinimumkapitalinõude üldine arvutamine
C0130

R0300

Solventsuskapitalinõue

R0310

Miinimumkapitalinõude ülemmäär

R0320

Miinimumkapitalinõude alammäär

R0330

Kombineeritud miinimumkapitalinõue

R0340

Miinimumkapitalinõude absoluutne alammäär

R0350

ET

Lineaarne miinimumkapitalinõue

C0130
Miinimumkapitalinõue

R0400

C0140
Tinglik lineaarne miinimumkapitalinõue

R0500

Tinglik solventsuskapitalinõue ilma lisakapitalinõudeta (aastane või värs
keim arvutus)

R0510

Tingliku miinimumkapitalinõude ülemmäär

R0520

Tingliku miinimumkapitalinõude alammäär

R0530

Tinglik kombineeritud miinimumkapitalinõue

R0540

Tingliku miinimumkapitalinõude absoluutne alammäär

R0550

Tinglik miinimumkapitalinõue

R0560

C0150

Euroopa Liidu Teataja

Kahjukind
Elukindlus
lustustege
tustegevus
vus

Kahju- ja elukindlustuse tingliku miinimumkapitalinõude arvutamine

31.12.2015

31.12.2015

S.32.01.22
Gruppi kuuluvad ettevõtjad
Ettevõtja tunnus
kood

Ettevõtja tunnus
koodi liik

Ettevõtja juriidiline
nimi

Ettevõtja liik

Õiguslik vorm

Kategooria (vastas
tikune/mittevastas
tikune)

Järelevalveasutus

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

Mõju kriteeriumid

Kapitali osakaal
(%)

Konsolideerimisel
kasutatud protsen
dimäär

Hääleõiguste
osakaal (%)

Muud kriteeriumid

C0180

C0190

C0200

C0210

Grupi järelevalve alla kaasamine

Mõju tase

Grupi solventsuse
arvutamisel kasu
tatav proportsio
naalne osa

C0220

C0230

(jätkub)

ET

Riik

Grupi solventsuse
arvutamine

JAH/EI

Otsuse kuupäev,
kui kohaldatakse
artiklit 214

Kasutatud meetod
ja 1. meetodi puhul
ettevõtja käsitle
mine

C0240

C0250

C0260

Euroopa Liidu Teataja
L 347/1335

L 347/1336

Euroopa Liidu Teataja

ET

31.12.2015

II LISA

Üksikute kindlustus- ja edasikindlustusandjate solventsuse ja finantsseisundi aruande vormide
täitmise juhised
Käesolevas lisas esitatakse lisajuhised seoses käesoleva määruse I lisas esitatud vormidega. Tabeli esimeses veerus on
esitatud avalikustatavad kirjed vastavalt I lisas esitatud vormi veergudele ja ridadele.

Vormide puhul, mis tuleb vastavalt käesoleva lisa eri punktides esitatud juhistele täita, kasutatakse lisa kogu tekstis
sõnastust „käesolev vorm”.

S.02.01. – Bilanss

Üldised märkused:

Käesolevas punktis käsitletakse teabe iga-aastast avalikustamist üksikute üksuste kohta.

Veeru (C0010) „Solventsus II väärtus” täitmisel järgitakse direktiivis 2009/138/EÜ, delegeeritud määruses (EL) 2015/35
ning Solventsus II tehnilistes standardites ja juhistes sätestatud hindamispõhimõtteid.

KIRJE

JUHISED

Varad

C0010/R0030

Immateriaalne vara

Immateriaalne vara, välja arvatud firmaväärtus. Eristatav mitterahaline vara
ilma materiaalse vormita.

C0010/R0040

Edasilükkunud tulu
maksu varad

Edasilükkunud tulumaksu varad on tulevastel perioodidel seoses järgmiste
asjaoludega sissenõutavad tulumaksusummad:
a) mahaarvatav ajutine erinevus;
b) edasi kantud kasutamata maksukahjumid; ja/või
c) edasi kantud kasutamata maksukrediidid.

C0010/R0050

Pensionihüvitiste ülejääk

See on töötajate pensioniskeemiga seotud netoülejääk kokku.

C0010/R0060

Materiaalne põhivara
omakasutuseks

Pidevaks kasutuseks mõeldud immateriaalne vara ja kindlustus- või edasi
kindlustusandja omakasutuseks mõeldud kinnisvara. Samuti hõlmab see
omakasutuseks mõeldud pooleliolevaid kinnisvaraobjekte.

C0010/R0070

Investeeringud (v.a in
vesteerimisriskiga elu
kindlustuslepingute
jaoks hoitavad varad)

See on investeeringute kogusumma, v.a investeerimisriskiga elukindlustusle
pingute jaoks hoitavad varad.

C0010/R0080

Kinnisvara (muu kui
omakasutuseks mõel
dud)

Kinnisvara (muu kui omakasutuseks mõeldud) summa. Samuti hõlmab see
muid kui omakasutuseks mõeldud pooleliolevaid kinnisvaraobjekte.

31.12.2015
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KIRJE

C0010/R0090

L 347/1337
JUHISED

Osalused seotud ettevõt Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 13 lõikes 20 ja artikli 212 lõikes 2 määratle
jates, sealhulgas märki
tud märkimisväärsed osalused ning direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike
1 punktis b määratletud seotud ettevõtjates olevad osalused.
misväärsed osalused
Kui osa märkimisväärsete osaluste ja seotud ettevõtjatega seotud varadest
on seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutega, tuleb see osa kajas
tada kirjes C0010/R0220 „Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks
hoitavad varad”.

C0010/R0100

Aktsiad

See on noteeritud ja noteerimata aktsiate kogusumma.

C0010/R0110

Aktsiad – noteeritud

Aktsiad, mis esindavad äriühingu kapitali ehk esindavad omandiõigust äriü
hingus ning millega kaubeldakse direktiivis 2004/39/EÜ määratletud regu
leeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis.
Välja jäetakse osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osa
lused.

C0010/R0120

Aktsiad – noteerimata

Aktsiad, mis esindavad äriühingu kapitali ehk esindavad omandiõigust äriü
hingus ning millega ei kaubelda direktiivis 2004/39/EÜ määratletud regu
leeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis.
Välja jäetakse osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osa
lused.

C0010/R0130

Võlakirjad

See on riigivõlakirjade, äriühingu võlakirjade, struktureeritud väärtpaberite
ja kollateraliseeritud väärtpaberite kogusumma.

C0010/R0140

Riigivõlakirjad

Avaliku sektori asutuste, sealhulgas keskvalitsuste, riigiüleste valitsusasu
tuste, piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste poolt emiteeritud
võlakirjad ja võlakirjad, millele on tingimusteta ja pöördumatult andnud ga
rantii 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, mää
ruse (EL) nr 575/2013 artiklis 118 osutatud rahvusvahelise organisatsiooni
omavääringus, kui garantii vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artik
lis 215 sätestatud nõuetele.

C0010/R0150

Äriühingu võlakirjad

Äriühingute emiteeritud võlakirjad

C0010/R0160

Struktureeritud väärtpa
berid

Hübriidväärtpaberid, milles on ühendatud fikseeritud tulumääraga (tulu
kindlasummalistes maksetes) instrumendid ja tuletiskomponendid. Sellest
varaklassist on välja jäetud riikide valitsuste emiteeritud fikseeritud tulumää
raga väärtpaberid. Väärtpaberid, mis on tuletisinstrumentide tunnustega,
sealhulgas krediidiriski vahetustehingud (CDS), püsitähtajaga vahetustehin
gud (CMS), krediidiriski optsioonid (CDOp). Selle klassi varad ei kuulu lahti
sidumisele.

L 347/1338

Euroopa Liidu Teataja
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JUHISED

C0010/R0170

Kollateraliseeritud väärt
paberid

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).

C0010/R0180

Ühiseks investeerimiseks Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja – Euroopa Parlamendi ja nõu
loodud ettevõtjad
kogu direktiivi 2009/65/EÜ artikli 1 lõikes 2 määratletud vabalt võõranda
tavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (euro
fond) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL artikli 4
lõike 1 punktis a määratletud alternatiivne investeerimisfond (AIF).

C0010/R0190

Tuletisinstrumendid

Finantsinstrument või muu leping, millel on kõik kolm järgmist tunnust:
a) selle väärtus muutub vastavalt muutustele kindlaksmääratud intressimää
ras, finantsinstrumendi hinnas, kauba hinnas, välisvaluutakursis, hinnavõi määraindeksis, krediidireitingus või krediidiindeksis või mõnes muus
muutujas, tingimusel, et mitterahalise muutuja korral ei ole muutuja
spetsiifiliselt seotud lepinguosapoolega (mida mõnikord nimetatakse
alusvaraks);
b) see kas ei nõua algset netoinvesteeringut või nõuab sellist algset netoin
vesteeringut, mis on väiksem, kui oleks nõutav teiste lepinguliikide pu
hul, mis eeldatavasti reageeriksid turutegurite muutustele sarnasel viisil;
c) seda arveldatakse tulevikus.
Siin esitatakse tuletisinstrumendi Solventsus II väärtus aruandekuupäeva
seisuga üksnes juhul, kui see on positiivne (kui see on negatiivne, vt kirje
C0010/R0790).

C0010/R0200

Muud hoiused kui ra
haekvivalendid

Muud sellised hoiused kui rahaekvivalendid, mida ei saa kasutada maksete
tegemiseks enne teatavat lõpptähtaega ning mida ei saa ilma märkimisväär
sete piiranguteta või trahvideta vahetada sularahaks ega arveldushoiuseks.

C0010/R0210

Muud investeeringud

Muud investeeringud, mida eespool kajastatud investeeringud ei hõlma.

C0010/R0220

Investeerimisriskiga elu
kindlustuslepingute
jaoks hoitavad varad

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad (liigitatud
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini 31).

C0010/R0230

Laenud ja hüpoteeklae
nud

See on laenude ja hüpoteeklaenude (st finantsvarad, mis tekivad, kui kind
lustus- või edasikindlustusandja laenab välja vahendeid koos tagatisega või
ilma selleta, sealhulgas rahalised kogumid) kogusumma

C0010/R0240

Kindlustuslepingutega
seotud laenud

Kindlustusvõtjatele antud laenud, kindlustuslepingutega tagatud laenud (alu
seks olevad tehnilised eraldised)

31.12.2015
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C0010/R0250

Eraisikutele antud lae
nud ja hüpoteeklaenud

Finantsvarad, mis tekivad, kui laenuandjad laenavad eraisikust võlgnikule
koos tagatisega või ilma selleta vahendeid, sealhulgas rahalised kogumid.

C0010/R0260

Muud laenud ja hüpo
teeklaenud

Kirje R0240 või R0250 alla mitte liigitatavad muud finantsvarad, mis teki
vad, kui laenuandjad laenavad võlgnikele koos tagatisega või ilma selleta va
hendeid, sealhulgas rahalised kogumid.

C0010/R0270

Edasikindlustuslepingu
test sissenõutavad sum
mad seoses järgmisega:

See on edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad kokku. See vastab
edasikindlustaja osale tehnilistes eraldistes (sealhulgas piiratud edasikindlus
tus ja eriotstarbeline varakogum).

C0010/R0280

Kahjukindlustus ja NSLT Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses kahju
kindlustuse ja NSLT tervisekindlustuse tehniliste eraldistega.
tervisekindlustus

C0010/R0290

Kahjukindlustus, v.a ter
visekindlustus

Edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad seoses kahjukindlustuste
gevuse tehniliste eraldistega, v.a NSLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised.

C0010/R0300

NSLT tervisekindlustus

Edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad seoses NSLT tervisekind
lustuse tehniliste eraldistega.

C0010/R0310

Elukindlustus ja SLT ter
visekindlustus, v.a tervi
sekindlustus ja investee
rimisriskiga elukindlus
tus

Edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad seoses elukindlustuse ja
SLT tervisekindlustuse tehniliste eraldistega, v.a tervisekindlustuse ja inves
teerimisriskiga elukindlustuse puhul.

C0010/R0320

SLT tervisekindlustus

Edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad seoses SLT tervisekindlus
tuse tehniliste eraldistega.

C0010/R0330

Elukindlustus, v.a tervi
sekindlustus ja investee
rimisriskiga elukindlus
tus

Edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad seoses elukindlustustege
vuse tehniliste eraldistega, v.a SLT tervisekindlustuse ning investeerimisris
kiga elukindlustuse puhul.

L 347/1340
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JUHISED

C0010/R0340

Investeerimisriskiga elu
kindlustus

Edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad seoses investeerimisris
kiga elukindlustustegevuse tehniliste eraldistega.

C0010/R0350

Edasikindlustusvõtjatele
tehtud sissemaksed

Edasikindlustusega seotud ettenähtud ja laekunud sissemaksed

C0010/R0360

Kindlustusega seotud
nõuded ja nõuded va
hendajate vastu

Kindlustusvõtjate, kindlustajate ja teiste kindlustustegevusega seotud isikute
poolt tähtajaks tasumata summad, mida ei arvata tehniliste eraldiste sissetu
levate rahavoogude hulka.
See hõlmab aktsepteeritud edasikindlustusega seotud nõudeid.

C0010/R0370

Edasikindlustusega seo
tud nõuded

Edasikindlustajate ja edasikindlustustegevusega seotud isikute poolt tähta
jaks tasumata summad, mida ei arvata edasikindlustuslepingutest tulenevate
sissenõutavate summade hulka.
See võib hõlmata: edasikindlustajate vastu olevate nõuete tähtajaks tasumata
summad, mis on seotud kindlustusvõtjate või soodustatud isikute rahulda
tud nõuetega; edasikindlustajate vastu olevad nõuded seoses kindlustusvä
liste sündmuste või kindlustuslepingust tulenevate rahuldatud nõuetega, nt
vahendustasud.

C0010/R0380

Nõuded (nõuded klien
tide vastu, muu kui
kindlustus)

Hõlmab nõudeid (ei ole seotud kindlustusega) töötajate ja eri äripartnerite
vastu, sh avaliku sektori asutuste vastu.

C0010/R0390

Omaaktsiad (otse hoita
vad)

See on kindlustus-või edasikindlustusandja poolt otse hoitavate omaaktsiate
kogusumma.

C0010/R0400

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

Omavahendite kirjete või algkapitaliga seotud maksmisele kuuluvate selliste
summade väärtus, mis on sissenõutud, kuid veel sisse maksmata.

C0010/R0410

Raha ja raha ekvivalen
did

Ringluses olevad rahatähed ja mündid, mida tavaliselt kasutatakse maksete
tegemiseks, ja hoiused, mis on nõudmise korral vahetatavad nominaalväär
tuses 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 piiran
guid.
Pangakontosid tasaarvestada ei tohi, seega esitatakse selles kirjes ainult posi
tiivsed kontod; arvelduskrediit näidatakse kohustiste all, v.a juhul, kui õigus
likult on tasaarvestus lubatud ja esineb tõendatav kavatsus teha seda neto
baasil.

31.12.2015
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C0010/R0420

Muud, mujal kajasta
mata varad

Kõigi selliste muude varade summa, mida ei ole juba bilansikirjetes kajasta
tud.

C0010/R0500

Varad kokku

See on kõigi varade kogusumma.

Tehnilised eraldised –
kahjukindlustus

Kahjukindlustuse tehniliste eraldiste summa.

Kohustised

C0010/R0510

C0010/R0520

C0010/R0530

C0010/R0540

Tehnilised eraldised –
kahjukindlustus (v.a ter
visekindlustus)

Tehnilised eraldised –
kahjukindlustus (v.a ter
visekindlustus) – tervi
kuna arvutatud tehnili
sed eraldised

Tehnilised eraldised –
kahjukindlustus (v.a ter
visekindlustus) – parim
hinnang

See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaal
susmetoodikale.

See on kahjukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus) tehniliste eraldiste ko
gusumma.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaal
susmetoodikale.

See on kahjukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus) tervikuna arvutatud
tehniliste eraldiste (jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaal
susmetoodikale.

See on kahjukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus) tehniliste eraldiste pa
rima hinnangu kogusumma.
Parim hinnang avalikustatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlus
tust maha arvatud.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaal
susmetoodikale.

C0010/R0550

C0010/R0560

Tehnilised eraldised –
kahjukindlustus (v.a ter
visekindlustus) – riski
marginaal

Tehnilised eraldised –
NSLT tervisekindlustus

See on kahjukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus) tehniliste eraldiste ris
kimarginaali kogusumma.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaal
susmetoodikale.

See on NSLT tervisekindlustuse tehniliste eraldiste kogusumma.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaal
susmetoodikale.

L 347/1342

Euroopa Liidu Teataja

ET

KIRJE

C0010/R0570

C0010/R0580

Tehnilised eraldised –
NSLT tervisekindlustus
– tervikuna arvutatud
tehnilised eraldised

Tehnilised eraldised –
NSLT tervisekindlustus
– parim hinnang

31.12.2015
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See on NSLT tervisekindlustustegevuse tervikuna arvutatud tehniliste eral
diste (jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaal
susmetoodikale.

See on NSLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste parima hinnangu
kogusumma.
Parim hinnang avalikustatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlus
tust maha arvatud.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaal
susmetoodikale.

C0010/R0590

C0010/R0600

C0010/R0610

C0010/R0620

C0010/R0630

Tehnilised eraldised –
NSLT tervisekindlustus
– riskimarginaal

Tehnilised eraldised –
elukindlustus (v.a inves
teerimisriskiga elukind
lustus)

Tehnilised eraldised –
SLT tervisekindlustus

Tehnilised eraldised –
SLT tervisekindlustus –
tervikuna arvutatud teh
nilised eraldised

Tehnilised eraldised –
SLT tervisekindlustus –
parim hinnang

See on NSLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste riskimarginaali
kogusumma.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaal
susmetoodikale.

Elukindlustuse (v.a investeerimisriskiga elukindlustus) tehniliste eraldiste ko
gusumma.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaal
susmetoodikale.

See on SLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste kogusumma.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaal
susmetoodikale.

See on SLT tervisekindlustustegevuse tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste
(jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaal
susmetoodikale.

See on SLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste parima hinnangu
kogusumma.
Parim hinnang avalikustatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlus
tust maha arvatud.
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See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaal
susmetoodikale.

C0010/R0640

C0010/R0650

C0010/R0660

C0010/R0670

C0010/R0680

Tehnilised eraldised –
SLT tervisekindlustus –
riskimarginaal

See on SLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste riskimarginaali ko
gusumma.

Tehnilised eraldised –
elukindlustus (v.a tervi
sekindlustus ja investee
rimisriskiga elukindlus
tus)

See on elukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga
elukindlustus) tehniliste eraldiste kogusumma.

Tehnilised eraldised –
elukindlustus (v.a tervi
sekindlustus ja investee
rimisriskiga elukindlus
tus) – tervikuna arvuta
tud tehnilised eraldised

See on elukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga
elukindlustus) tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste (jäljendatav/maandatav
portfell) kogusumma.

Tehnilised eraldised –
elukindlustus (v.a tervi
sekindlustus ja investee
rimisriskiga elukindlus
tus) – parim hinnang

Tehnilised eraldised –
elukindlustus (v.a tervi
sekindlustus ja investee
rimisriskiga elukindlus
tus) – riskimarginaal

See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaal
susmetoodikale.

See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaal
susmetoodikale.

See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaal
susmetoodikale.

See on elukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga
elukindlustus) tehniliste eraldiste parima hinnangu kogusumma.
Parim hinnang avalikustatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlus
tust maha arvatud.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaal
susmetoodikale.

See on elukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga
elukindlustus) tehniliste eraldiste riskimarginaali kogusumma.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaal
susmetoodikale.
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Tehnilised eraldised –
investeerimisriskiga elu
kindlustus

See on investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tehniliste eraldiste kogu
summa.

Tehnilised eraldised –
investeerimisriskiga elu
kindlustus – tervikuna
arvutatud tehnilised
eraldised

Tehnilised eraldised –
investeerimisriskiga elu
kindlustus – parim hin
nang

See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaal
susmetoodikale.

See on investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tervikuna arvutatud tehni
liste eraldiste (jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaal
susmetoodikale.

See on investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tehniliste eraldiste parima
hinnangu kogusumma.
Parim hinnang avalikustatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlus
tust maha arvatud.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaal
susmetoodikale.

C0010/R0720

C0010/R0740

Tehnilised eraldised –
investeerimisriskiga elu
kindlustus – riskimargi
naal

Tingimuslikud kohusti
sed

See on investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tehniliste eraldiste riski
marginaali kogusumma.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud proportsionaal
susmetoodikale.

Tingimuslik kohustis on määratletud järgmiselt:
a) võimalik möödunud sündmusest tekkinud kohustus, mille olemasolu
kinnitab vaid ühe või mitme ebakindla tuleviku sündmuse toimumine
või mitte toimumine, mis ei ole täielikult üksuse kontrolli all; või
b) olemasolev möödunud sündmusest tekkinud kohustus, isegi kui:
i) ei ole tõenäoline, et selle kohustuse täitmiseks tuleb loovutada majan
duslikult kasulikke vahendeid või
ii) kohustuse summat ei saa piisava usaldusväärsusega mõõta.
Bilansis kajastatavate tingimuslike kohustiste summa peaks vastama delegee
ritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 11 sätestatud kriteeriumidele.
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Muud eraldised kui teh
nilised eraldised

Ebaselge tähtaja või suurusega kohustised, v.a kirje „Pensionihüvitistega seo
tud kohustused” all esitatavad kohustised.
Eraldisi kajastatakse kohustistena (eeldusel, et on võimalik anda usaldus
väärne hinnang), kui need kujutavad endast kohustusi, mille täitmise tule
musena majanduslikku kasu sisaldavad ressursid tõenäoliselt vähenevad.

C0010/R0760

Pensionihüvitistega seo
tud kohustused

See on töötajate pensioniskeemiga seotud netokohustused kokku.

C0010/R0770

Edasikindlustajatelt saa
dud hoiused

Edasikindlustajalt saadud või edasikindlustaja poolt vastavalt edasikindlus
tuslepingule maha arvatud summad (nt raha).

C0010/R0780

Edasilükkunud tulu
maksu kohustised

Edasilükkunud tulumaksu kohustised on tulevastel perioodidel seoses mak
sustatavate ajutiste erinevustega makstavad tulumaksusummad.

C0010/R0790

Tuletisinstrumendid

Finantsinstrument või muu leping, millel on kõik kolm järgmist tunnust:
a) selle väärtus muutub vastavalt muutustele kindlaksmääratud intressimää
ras, finantsinstrumendi hinnas, kauba hinnas, välisvaluutakursis, hinnavõi määraindeksis, krediidireitingus või krediidiindeksis või mõnes muus
muutujas, tingimusel, et mitterahalise muutuja korral ei ole muutuja
spetsiifiliselt seotud lepinguosapoolega (mida mõnikord nimetatakse
alusvaraks);
b) see kas ei nõua algset netoinvesteeringut või nõuab sellist algset netoin
vesteeringut, mis on väiksem, kui oleks nõutav teiste lepinguliikide pu
hul, mis eeldatavasti reageeriksid turutegurite muutustele sarnasel viisil;
c) seda arveldatakse tulevikus.
Sellel real esitatakse üksnes tuletisinstrumentidest tulenevad kohustised (st
aruandekuupäeva seisuga negatiivse väärtusega tuletisinstrumendid). Tuleti
sinstrumentide varad esitatakse lahtrites C0010/R0190.
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kelle riigisisese üldtunnustatud arves
tustavaga ei ole ette nähtud tuletisinstrumentide hindamist, ei pea finantsa
ruannete väärtust esitama.

C0010/R0800

Võlad krediidiasutuste
ees

Krediidiasutustele võlgnetavad summad, nt hüpoteeklaenud ja laenud, v.a
krediidiasutuste omatavad võlakirjad (kindlustus- ja edasikindlustusandjal ei
ole võimalik tuvastada kõiki tema emiteeritud võlakirjade omanikke) ja allu
tatud kohustised. See hõlmab ka arvelduskrediiti.

C0010/R0810

Muud finantskohustised
kui võlad krediidiasu
tuste ees

Muud finantskohustised hõlmavad kindlustus- või edasikindlustusandja emi
teeritud võlakirju (mida hoiavad krediidiasutused või mitte), kindlustus- või
edasikindlustusandja emiteeritud struktureeritud väärtpabereid ning muu
dele üksustele kui krediidiasutused tagasimaksmisele kuuluvaid hüpotee
klaene ja laene.
Allutatud kohustisi selles kirjes arvesse ei võeta.

L 347/1346

Euroopa Liidu Teataja

ET

C0010/R0820

31.12.2015

KIRJE

JUHISED

Kindlustuslepingutega
seotud võlgnevused ja
võlgnevused kindlustus
vahendajatele

Kindlustusvõtjatele, kindlustajatele ja teistele kindlustusega seotud isikutele
tähtajaks tasumata summad, mis ei ole tehnilised eraldised.
Hõlmab summasid, mis ei ole tähtajaks (edasi)kindlustusvahendajatele tasu
tud (nt kindlustusvahendajatele tasumisele kuuluvad vahendustasud, mida
kindlustus- või edasikindlustusandja ei ole veel tasunud).
Ei hõlma muudele kindlustusandjatele tasumisele kuuluvaid laene ja hüpo
teeklaene, kui need on seotud üksnes rahastamisega ega ole seotud kindlus
tustegevusega (sellised laenud ja hüpoteeklaenud tuleb esitada finantskohus
tistena).
See hõlmab aktsepteeritud edasikindlustusega seotud võlgnevusi.

C0010/R0830

Edasikindlustuslepingu
tega seotud võlgnevused

Edasikindlustajatele tähtajaks tasumata summad (eelkõige arvelduskontod),
v.a edasikindlustustegevusega seotud hoiused, mida ei arvata edasikindlus
tuslepingutest tulenevate sissenõutavate summade hulka.
Hõlmab võlgnevusi edasikindlustajatele seoses edasiantud kindlustusmakse
tega.

C0010/R0840

Võlgnevused (klienti
dele, mitteseotud kind
lustusega)

See on klientidele võlgnetav kogusumma, sealhulgas töötajatele, tarnijatele
jne tasumisele kuuluvad kindlustusega mitteseotud summad; see on paral
leelne nõuetega (nõuded klientide vastu, mitteseotud kindlustusega) varade
poolel; hõlmab avaliku sektori asutusi.

C0010/R0850

Allutatud kohustised

Allutatud kohustised on võlakohustused, mis kuuluvad ettevõtja likvideeri
mise korral madalamasse nõudeõiguse järku kui muud kindlaksmääratud
võlakohustused. See on kõigi põhiomavahenditesse kuuluvate ja mittekuu
luvate allutatud võlakohustiste kogusumma.

C0010/R0860

Põhiomavahenditesse
mittekuuluvad allutatud
võlakohustised

Allutatud kohustised on võlakohustused, mis kuuluvad ettevõtja likvideeri
mise korral madalamasse nõudeõiguse järku kui muud kindlaksmääratud
võlakohustused. Muud võlakohustused võivad kuuluda isegi veel madala
masse nõudeõiguse järku. Selle kirje all tuleks kajastada üksnes selliseid al
lutatud kohustisi, mis ei kuulu põhiomavahenditesse.

C0010/R0870

Põhiomavahenditesse
kuuluvad allutatud võla
kohustised

Põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud võlakohustised.

C0010/R0880

Muud, mujal kajasta
mata kohustised

Kõigi selliste muude kohustiste kogusumma, mida ei ole juba muudes bilan
sikirjetes kajastatud.

C0010/R0900

Kohustised kokku

See on kõigi kohustiste kogusumma.

C0010/R1000

Summa, mille võrra va
rad ületavad kohustisi

See on kogusumma, mille võrra ettevõtja varad ületavad kohustisi, hinnatud
Solventsus II hindamise alusel. Varade väärtus miinus kohustised.
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Kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused
C0010 –
C0120/R0110

Kindlustusmaksed –
bruto – otsekindlustus
tegevus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: bruto
kindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses otsekindlustustege
vusest tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad majandusaasta jooksul ta
sumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või
osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

C0010 –
C0120/R0120

Kindlustusmaksed –
bruto – aktsepteeritud
proportsionaalne edasi
kindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: bruto
kindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses kindlustuslepingu
tega, mis tulenevad aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustuse tegevu
sest, kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sel
lised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandu
saastaga.

C0130 –
C0160/R0130

Kindlustusmaksed –
bruto – aktsepteeritud
mitteproportsionaalne
edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: bruto
kindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses kindlustuslepingu
tega, mis tulenevad aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse
tegevusest, kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltumata asjaolust,
et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majan
dusaastaga.

C0010 –
C0160/R0140

Kindlustusmaksed –
edasikindlustajate osa

Direktiivis 91/674/EMÜ sätestatud kindlustusmaksete määratlus, mida ko
haldatakse selle kirje puhul: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki sum
masid, mis on seoses kindlustuslepingutega antud majandusaasta jooksul
üle edasikindlustajatele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla
täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

C0010 –
C0160/R0200

Kindlustusmaksed –
neto

Direktiivis 91/674/EMÜ sätestatud kindlustusmaksete määratlus, mida ko
haldatakse selle kirje puhul: netokindlustusmaksed võrduvad otsekindlustus
tegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on la
hutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

C0010 –
C0120/R0210

Teenitud kindlustusmak Direktiivis 91/674/EMÜ sätestatud teenitud kindlustusmaksete määratlus,
sed – bruto – otsekind mida kohaldatakse selle kirje puhul: See on brutokindlustusmaksete summa,
millest on maha arvatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldis
lustustegevus
tes, mis on seotud otsekindlustustegevusega.

C0010 –
C0120/R0220

Teenitud kindlustusmak
sed – bruto – aktseptee
ritud proportsionaalne
edasikindlustus

Direktiivis 91/674/EMÜ sätestatud teenitud kindlustusmaksete määratlus,
mida kohaldatakse selle kirje puhul: see võrdub brutokindlustusmaksetega,
millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes,
mis on seotud aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustuse tegevusega.
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C0130 –
C0160/R0230

Teenitud kindlustusmak
sed – bruto – aktseptee
ritud mitteproportsio
naalne edasikindlustus

Direktiivis 91/674/EMÜ sätestatud teenitud kindlustusmaksete määratlus,
mida kohaldatakse selle kirje puhul: see võrdub brutokindlustusmaksetega,
millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes,
mis on seotud aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse tegevu
sega.

C0010 –
C0160/R0240

Teenitud kindlustusmak Direktiivis 91/674/EMÜ sätestatud teenitud kindlustusmaksete määratlus,
sed – edasikindlustajate mida kohaldatakse selle kirje puhul: see võrdub edasikindlustaja osaga bru
osa
tokindlustusmaksetes, millest on lahutatud muutus edasikindlustaja osas
teenimata kindlustusmaksete eraldistes.

C0010 –
C0160/R0300

Teenitud kindlustusmak Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmak
sed – neto
sed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teeni
mata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustustege
vuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on maha
arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

C0010 –
C0120/R0310

Tekkinud nõuded –
bruto – otsekindlustus
tegevus

Direktiivi 91/674/EMÜ kohased nõuded aruandeperioodil, kui see on asja
kohane: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul
nõuete eraldistes otsekindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega
seoses toimunud muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0010 –
C0120/R0320

Tekkinud nõuded –
bruto – aktsepteeritud
proportsionaalne edasi
kindlustus

Direktiivi 91/674/EMÜ kohased nõuded aruandeperioodil, kui see on asja
kohane: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul
nõuete eraldistes kogu aktsepteeritud proportsionaalsest edasikindlustusest
tulenevate kindlustuslepingutega seoses toimunud muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0130 –
C0160/R0330

Tekkinud nõuded –
bruto – aktsepteeritud
mitteproportsionaalne
edasikindlustus

Direktiivi 91/674/EMÜ kohased nõuded aruandeperioodil, kui see on asja
kohane: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul
nõuete eraldistes kogu aktsepteeritud mitteproportsionaalsest edasikindlus
tusest tulenevate kindlustuslepingutega seoses toimunud muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0010 –
C0160/R0340

Tekkinud nõuded – eda
sikindlustaja osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekki
nud nõuded: see on edasikindlustaja osa tasutud nõuete ja majandusaasta
jooksul nõuete eraldistes toimunud muutuse summas.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.
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Tekkinud nõuded – neto Direktiivi 91/674/EMÜ kohased nõuded aruandeperioodil, kui see on asja
kohane: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul
nõuete eraldistes toimunud sellise muutuse summa, mis on seotud otse
kindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, mil
lest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0010 –
C0120/R0410

Muude tehniliste eral
diste muutused – bruto
– otsekindlustustegevus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes kogu otsekind
lustustegevuse puhul.

C0010 –
C0120/R0420

Muude tehniliste eral
diste muutused – bruto
– aktsepteeritud pro
portsionaalne edasikind
lustus

Muude tehniliste eraldiste muutused, nagu määratletud direktiivis
91/674/EMÜ, kui on kohaldatav: need on muutused muudes tehnilistes
eraldistes kogu aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustuse puhul.

C0130 –
C0160/R0430

Muude tehniliste eral
diste muutused – bruto
– aktsepteeritud mitte
proportsionaalne edasi
kindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes kogu aktseptee
ritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul.

C0010 –
C0160/R0440

Muude tehniliste eral
diste muutused – edasi
kindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes seoses edasi
kindlustajatele üle antud summadega.

C0010 –
C0160/R0500

Muutused muudes teh
nilistes eraldistes – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
muutused: muude tehniliste eraldiste muutuste netosumma on otsekindlus
tustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summa miinus
summa, mis on üle antud edasikindlustusandjatele.

C0010 –
C0160/R0550

Tekkinud kulud

Tekkepõhisel alusel kõik kindlustus- või edasikindlustusandja tehnilised ku
lud aruandeperioodi jooksul.

C0200/R0110R0550

Kokku

Kõigi äriliinide eri kirjete kogusumma.

C0200/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, intressiku
lud, võõrandamisest saadud kahjum jne.

C0200/R1300

Kulud kokku

Kõigi tehniliste kulude kogusumma.
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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 majandusaasta jooksul tasumi
sele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osali
selt seotud hilisema majandusaastaga.
See hõlmab nii otse- kui ka edasikindlustustegevust.

C0210 –
C0280/R1420

Kindlustusmaksed –
edasikindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: bruto
kindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis on seoses kindlustusle
pingutega antud majandusaasta jooksul üle edasikindlustajatele sõltumata
asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hili
sema majandusaastaga.

C0210 –
C0280/R1500

Kindlustusmaksed –
neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: neto
kindlustusmaksed võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasi
kindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele
üle antud summa.

C0210 –
C0280/R1510

Teenitud kindlustusmak Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmak
sed – bruto
sed: see võrdub brutokindlustusmaksetega, millest on lahutatud muutus tee
nimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustuste
gevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

C0210 –
C0280/R1520

Teenitud kindlustusmak Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmak
sed – edasikindlustajate sed: see on edasikindlustaja osa brutokindlustusmaksetes miinus muutus
osa
edasikindlustaja osas teenimata kindlustusmaksete eraldistes.

C0210 –
C0280/R1600

Teenitud kindlustusmak Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmak
sed – neto
sed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teeni
mata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustustege
vuse 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: tekki
nud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul nõuete eraldistes
otse- ja edasikindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega seoses
toimunud muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0210 –
C0280/R1620

Tekkinud nõuded – eda
sikindlustaja osa

Direktiivi 91/674/EMÜ kohased tekkinud nõuded aruandeperioodil: see on
edasikindlustaja osa tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul nõuete eraldis
tes toimunud muutuse summas.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.
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Tekkinud nõuded – neto Direktiivi 91/674/EMÜ kohased tekkinud nõuded aruandeperioodil: tekki
nud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta 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 ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0210 –
C0280/R1710

Muude tehniliste eral
Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
diste muutused – bruto muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes seoses kindlus
– otsekindlustus ja akt
tuslepingutega, mis tulenevad nii otse- kui ka edasikindlustustegevusest.
septeeritud edasikindlus
tus

C0210 –
C0280/R1720

Muude tehniliste eral
diste muutused – edasi
kindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
muutused: see on edasikindlustajate osa muude tehniliste eraldiste muutus
tes.

C0210 –
C0280/R1800

Muude tehniliste eral
diste muutused – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
muutused: muude tehniliste eraldiste muutuste netosumma on otsekindlus
tustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summa miinus
summa, mis on üle antud edasikindlustusandjatele.

C0210 –
C0280/R1900

Tekkinud kulud

Tekkepõhisel alusel kõik ettevõtja tehnilised kulud aruandeperioodi jooksul.

C0300/R1410–
R1900

Kokku

Kõigi elukindlustuse äriliinide eri kirjete kogusumma.

C0300/R2500

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, intressiku
lud, võõrandamisest saadud kahjum jne.

C0300/R2600

Kulud kokku

Kõigi tehniliste kulude kogusumma.

C0210 –
C0280/R2700

Lepingute ülesütlemise
kogusumma

See on aasta jooksul üles öeldud lepingute kogusumma.
See summa esitatakse ka tekkinud nõuete all (kirje R1610).

S.05.02 – Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud riikide kaupa

Üldised märkused:
Käesolevas punktis käsitletakse teabe iga-aastast avalikustamist üksikute üksuste kohta.
Käesolev vorm esitatakse raamatupidamise seisukohast, st vastavalt riigisisesele üldtunnustatud arvestustavale või IFRSile,
kui seda tunnustatakse riigisisese üldtunnustatud arvestustavana.
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Vormis käsitletakse ajavahemikku majandusaasta algusest kuni aruandekuupäevani. Kindlustus- ja edasikindlustusandjad
kasutavad avaldatud finantsaruannete puhul kasutatud kajastamis- ja hindamispõhimõtteid; uut kajastamist või hindamist
ei ole vaja teha.
Riikide kaupa liigitamisel kasutatakse järgmisi kriteeriume.
— Riikide kaupa esitatav teave esitatakse viie riigi kohta, mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige suurem,
lisaks päritoluriigile või kuni tasemeni 90 % brutokindlustusmaksete kogusummast.
— Äriliinide „ravikulukindlustus”, „sissetuleku kaotuse kindlustus”, „tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus”, „tule- ja
muu varakahju kindlustus” ja „krediidi- ja garantiikindlustus” otsekindlustustegevuse puhul avalikustatakse teave riski
asukohaliikmesriigi kaupa direktiivi 2009/138/EÜ artikli 13 punkti 13 tähenduses.
— Kõigi muude äriliinide otsekindlustustegevuse puhul avalikustatakse teave riikide kaupa, kus leping on sõlmitud.
— Teave proportsionaalse ja mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohta esitatakse edasikindlustusvõtja asukohariigi
põhiselt.
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 ning muudel juhtudel on selleks a, b või c, sõltuvalt sellest, kes on lepingu müüja.
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Kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused

C0020 –
C0060/R0010

5 riiki, mille puhul on
brutokindlustusmaksete
summa kõige suurem –
kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustu
sed

Märkige kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul esitatud rii
kide ISO 3166–1 alpha–2 kood.

C0080 –
C0140/R0110

Kindlustusmaksed –
bruto – otsekindlustus
tegevus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: bruto
kindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses otsekindlustustege
vusest tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad majandusaasta jooksul ta
sumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või
osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

C0080 –
C0140/R0120

Kindlustusmaksed –
bruto – aktsepteeritud
proportsionaalne edasi
kindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: bruto
kindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses kindlustuslepingu
tega, mis tulenevad aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustuse tegevu
sest, kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sel
lised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandu
saastaga.
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C0080 –
C0140/R0130

Kindlustusmaksed –
bruto – aktsepteeritud
mitteproportsionaalne
edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: bruto
kindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses kindlustuslepingu
tega, mis tulenevad aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse
tegevusest, kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltumata asjaolust,
et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majan
dusaastaga.

C0080 –
C0140/R0140

Kindlustusmaksed –
edasikindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: bruto
kindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis on seoses kindlustusle
pingutega antud majandusaasta jooksul üle edasikindlustajatele sõltumata
asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hili
sema majandusaastaga.

C0080 –
C0140/R0200

Kindlustusmaksed –
neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: neto
kindlustusmaksed võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasi
kindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele
üle antud summa.

C0080 –
C0140/R0210

Teenitud kindlustusmak Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmak
sed – bruto – otsekind sed: See on brutokindlustusmaksete summa, millest on maha arvatud muu
lustustegevus
tus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlus
tustegevusega.

C0080 –
C0140/R0220

Teenitud kindlustusmak
sed – bruto – aktseptee
ritud proportsionaalne
edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmak
sed: see võrdub brutokindlustusmaksetega, millest on lahutatud muutus tee
nimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud aktsepteeritud
proportsionaalse edasikindlustuse tegevusega.

C0080 –
C0140/R0230

Teenitud kindlustusmak
sed – bruto – aktseptee
ritud mitteproportsio
naalne edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmak
sed: see võrdub brutokindlustusmaksetega, millest on lahutatud muutus tee
nimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud aktsepteeritud mit
teproportsionaalse edasikindlustuse tegevusega.

C0080 –
C0140/R0240

Teenitud kindlustusmak Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmak
sed – edasikindlustajate sed: see võrdub edasikindlustaja osaga brutokindlustusmaksetes, millest on
osa
lahutatud muutus edasikindlustaja osas teenimata kindlustusmaksete eraldis
tes.

C0080 –
C0140/R0300

Teenitud kindlustusmak Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmak
sed – neto
sed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teeni
mata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustustege
vuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on maha
arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

C0080 –
C0140/R0310

Tekkinud nõuded –
bruto – otsekindlustus
tegevus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekki
nud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul
nõuete eraldistes otsekindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega
seoses toimunud muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.
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Tekkinud nõuded –
bruto – aktsepteeritud
proportsionaalne edasi
kindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekki
nud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul
nõuete eraldistes aktsepteeritud proportsionaalsest edasikindlustusest tule
nevate kindlustuslepingutega seoses toimunud muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0080 –
C0140/R0330

Tekkinud nõuded –
bruto – aktsepteeritud
mitteproportsionaalne
edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekki
nud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul
nõuete eraldistes aktsepteeritud mitteproportsionaalsest edasikindlustusest
tulenevate kindlustuslepingutega seoses toimunud muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0080 –
C0140/R0340

Tekkinud nõuded – eda
sikindlustaja osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekki
nud nõuded: see on edasikindlustaja osa tasutud nõuete ja majandusaasta
jooksul nõuete eraldistes toimunud muutuse summas.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0080 –
C0140/R0400

Tekkinud nõuded – neto Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekki
nud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul
nõuete eraldistes toimunud sellise muutuse summa, mis on seotud otse
kindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, mil
lest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0080 –
C0140/R0410

Muude tehniliste eral
diste muutused – bruto
– otsekindlustustegevus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes kogu otsekind
lustustegevuse puhul.

C0080 –
C0140/R0420

Muude tehniliste eral
diste muutused – bruto
– aktsepteeritud pro
portsionaalne edasikind
lustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes kogu aktseptee
ritud proportsionaalse edasikindlustuse puhul.

C0080 –
C0140/R0430

Muude tehniliste eral
diste muutused – bruto
– aktsepteeritud mitte
proportsionaalne edasi
kindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes kogu aktseptee
ritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul.
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C0080 –
C0140/R0440

Muude tehniliste eral
diste muutused – edasi
kindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes seoses edasi
kindlustajatele üle antud summadega.

C0080 –
C0140/R0500

Muutused muudes teh
nilistes eraldistes – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
muutused: muude tehniliste eraldiste muutuste netosumma on otsekindlus
tustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summa miinus
summa, mis on üle antud edasikindlustusandjatele.

C0080 –
C0140/R0550

Tekkinud kulud

Tekkepõhisel alusel kõik kindlustus- või edasikindlustusandja tehnilised ku
lud 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, intressiku
lud, võõrandamisest saadud kahjum jne.

C0140/R1300

Kulud kokku

Kõigi selliste tehniliste kulude summa, mis vastavad käesoleva vormiga hõl
matud riikidele.

Elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused

C0160 –
C0200/R1400

5 riiki, mille puhul on
brutokindlustusmaksete
summa kõige suurem –
elukindlustuslepingutest
tulenevad kohustused

Märkige elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul esitatud rii
kide 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 majandusaasta jooksul tasumi
sele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osali
selt seotud hilisema majandusaastaga.

C0220 –
C0280/R1420

Kindlustusmaksed –
edasikindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: bruto
kindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis on seoses kindlustusle
pingutega antud majandusaasta jooksul üle edasikindlustajatele sõltumata
asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hili
sema majandusaastaga.

C0220 –
C0280/R1500

Kindlustusmaksed –
neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: neto
kindlustusmaksed võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasi
kindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele
üle antud summa.
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C0220 –
C0280/R1510

Teenitud kindlustusmak Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmak
sed – bruto
sed: see võrdub brutokindlustusmaksetega, millest on lahutatud muutus tee
nimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud kogu otsekindlus
tustegevusega ja aktsepteeritud edasikindlustuse tegevusega.

C0220 –
C0280/R1520

Teenitud kindlustusmak Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmak
sed – edasikindlustajate sed: see on edasikindlustaja osa brutokindlustusmaksetes miinus muutus
osa
edasikindlustaja osas teenimata kindlustusmaksete eraldistes.

C0220 –
C0280/R1600

Teenitud kindlustusmak Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmak
sed – neto
sed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teeni
mata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustustege
vuse 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 tekki
nud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul
nõuete eraldistes kogu otse- ja edasikindlustustegevusest tulenevate kindlus
tuslepingutega seoses toimunud muutuse summa.
Siia ei kuulu kahjukäsitluskulud ega kahjukäsitluskulude eraldiste muutus.

C0220 –
C0280/R1620

Tekkinud nõuded – eda
sikindlustaja osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekki
nud nõuded: see on edasikindlustaja osa tasutud nõuete ja majandusaasta
jooksul nõuete eraldistes toimunud muutuse summas.
Siia ei kuulu kahjukäsitluskulud ega kahjukäsitluskulude eraldiste muutus.

C0220 –
C0280/R1700

Tekkinud nõuded – neto Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekki
nud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul
nõuete eraldistes toimunud sellise muutuse summa, mis on seotud otse
kindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, mil
lest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.
Siia ei kuulu kahjukäsitluskulud ega kahjukäsitluskulude eraldiste muutus.

C0220 –
C0280/R1710

Muutused muudes teh
nilistes eraldistes –
bruto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes seoses kindlus
tuslepingutega, mis tulenevad nii otse- kui ka edasikindlustustegevusest.

C0220 –
C0280/R1720

Muude tehniliste eral
diste muutused – edasi
kindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
muutused: see on edasikindlustajate osa muude tehniliste eraldiste muutus
tes.
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C0220 –
C0280/R1800

Muude tehniliste eral
diste muutused – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
muutused: muude tehniliste eraldiste muutuste netosumma on otsekindlus
tustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summa miinus
summa, mis on üle antud edasikindlustusandjatele.

C0220 –
C0280/R1900

Tekkinud kulud

Tekkepõhisel alusel kõik kindlustus- või edasikindlustusandja tehnilised ku
lud aruandeperioodi jooksul.

C0280/R2500

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, intressiku
lud, võõrandamisest saadud kahjum jne.

C0280/R2600

Kulud kokku

Kõigi selliste tehniliste kulude summa, mis vastavad käesoleva vormiga hõl
matud riikidele.

S.12.01 – Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised

Üldised märkused:
Käesolevas punktis käsitletakse teabe iga-aastast avalikustamist üksikute üksuste kohta.
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad võivad tehniliste eraldiste arvutamisel kasutada delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artiklis 21 osutatud asjakohaseid lähendatud väärtusi. Riskimarginaali arvutamiseks majandusaasta jooksul võib
kohaldada 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 jagamisel võetakse arvesse lepingu aluseks
olevaid riske (sisu), mitte lepingu õiguslikku vormi (vorm). Kui kindlustus- või edasikindlustusleping katab mitme äriliini
alla kuuluvaid riske, seovad kindlustus- ja edasikindlustusandjad vajaduse korral kohustused lahti vastavatesse
äriliinidesse (delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikkel 55).
Äriliinid „Investeerimisriskiga elukindlustus”, „Muu elukindlustus”, „Tervisekindlustus” jaotatakse kaheks osaks–
„Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud” ja „Valikuõiguste või finantstagatistega lepingud”. Selle jaotuse puhul tuleks
arvesse võtta järgmist.
— Kirje „Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud” peaks hõlmama ilma mis 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 esitada ka selliste mitteoluliste lepinguliste valikuõiguste või finantstagatistega lepingud, mida ei
võeta arvesse tehniliste eraldiste arvutamisel.
— Kirje „Valikuõiguste või finantstagatistega lepingud” peaks hõlmama finantstagatiste või lepinguliste valikuõigustega
või mõlemaga seotud lepinguid, kuivõrd tehniliste eraldiste arvutamisel võetakse arvesse kõnealuseid finantstagatisi
või lepingulisi valikuõigusi.
Esitatav teave peaks hõlmama edasikindlustust, kuna teatavates ridades tuleb esitada teave edasikindlustuslepingutest,
eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavate summade kohta.
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Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0010

C0030, Tervikuna arvutatud
C0090, tehnilised eraldised
C0160,
C0200/

Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste summa delegeeritud määruse (EL)
2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

C0150/R0010

Tervikuna arvutatud
Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste kogusumma elukindlustuse puhul,
tehnilised eraldised –
v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimis
kokku (elukindlustus, v. riskiga elukindlustus.
a tervisekindlustus, sh
investeerimisfondi toot
lusega seotud investeeri
misriskiga elukindlustus)

C0210/R0010

Tervikuna arvutatud
tehnilised eraldised –
kokku (SLT tervisekind
lustus)

Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste kogusumma SLT tervisekindlustuse
puhul.

C0020, C0030,
C0060, C0090,
C0100 –
C0140, C0160,
C0190, C0200/
R0020

Edasikindlustuslepingu
test, eriotstarbelistest va
rakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sisse
nõutavad summad
kokku pärast vastas
poole makseviivitusest
tingitud oodatavast kah
just tulenevat kohandust
seoses tervikuna arvuta
tud tehniliste eraldistega

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud eda
sikindlustusest 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

Edasikindlustuslepingu
test, eriotstarbelistest va
rakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sisse
nõutavad summad
kokku pärast vastas
poole makseviivitusest
tingitud oodatavast kah
just tulenevat kohandust
seoses tervikuna arvuta
tud tehniliste eraldistega
– kokku (elukindlustus,
v.a tervisekindlustus, sh
investeerimisfondi toot
lusega seotud investeeri
misriskiga elukindlustus)

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud eda
sikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivi
tusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses tervikuna ar
vutatud tehniliste eraldistega elukindlustuse puhul, v.a tervisekindlustus, sh
investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus.
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Edasikindlustuslepingu
test, eriotstarbelistest va
rakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sisse
nõutavad summad
kokku pärast vastas
poole makseviivitusest
tingitud oodatavast kah
just tulenevat kohandust
seoses tervikuna arvuta
tud tehniliste eraldistega
– kokku (SLT tervise
kindlustus)

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud eda
sikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivi
tusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses tervikuna ar
vutatud tehniliste eraldistega SLT tervisekindlustuse puhul.

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100 to
C0140, C0170,
C0180, C0190,
C0200/R0030

Parima hinnangu ja ris
kimarginaali summana
arvutatud tehnilised
eraldised – parima hin
nangu brutoväärtus

Parima hinnangu brutoväärtuse summa (ilma edasikindlustuslepingutest,
eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõuta
vate summade mahaarvamiseta vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77
lõikele 2) delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini
kohta.

C0150/R0030

Parima hinnangu ja ris
kimarginaali summana
arvutatud tehnilised
eraldised, parima hin
nangu brutoväärtus –
kokku (elukindlustus, v.
a tervisekindlustus, sh
investeerimisfondi toot
lusega seotud investeeri
misriskiga elukindlustus)

Parima hinnangu brutoväärtuse kogusumma (ilma edasikindlustuslepingu
test, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõu
tavate 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 ris
kimarginaali summana
arvutatud tehnilised
eraldised, parima hin
nangu brutoväärtus –
kokku (SLT tervisekind
lustus)

Parima hinnangu brutoväärtuse kogusumma (ilma edasikindlustuslepingu
test, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõu
tavate summade mahaarvamiseta vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli
77 lõikele 2) SLT tervisekindlustuse puhul.

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100 to
C0140, C0170,
C0180, C0190,
C0200/R0040

Edasikindlustuslepingu
test, eriotstarbelistest va
rakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sisse
nõutavad summad
kokku pärast vastas
poole makseviivitusest
tingitud oodatavast kah
just tulenevat kohandust

Sissenõutavad summad kokku pärast edasikindlustaja võimalikust maksevii
vitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust, nagu on määratle
tud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 81, sealhulgas üleantud grupisisene eda
sikindlustus, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äri
liini kohta.
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C0150/R0080

Edasikindlustuslepingu
test, eriotstarbelistest va
rakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sisse
nõutavad summad
kokku pärast vastas
poole makseviivitusest
tingitud oodatavast kah
just tulenevat kohandust
– kokku (elukindlustus,
v.a tervisekindlustus, sh
investeerimisfondi toot
lusega seotud investeeri
misriskiga elukindlustus)

Sissenõutavad summad kokku pärast edasikindlustaja võimalikust maksevii
vitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust, nagu on määratle
tud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 81, sealhulgas üleantud grupisisene eda
sikindlustus, elukindlustuse puhul, v.a tervisekindlustus, sh investeerimis
fondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus.

C0210/R0080

Edasikindlustuslepingu
test, eriotstarbelistest va
rakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sisse
nõutavad summad
kokku pärast vastas
poole makseviivitusest
tingitud oodatavast kah
just tulenevat kohandust
– kokku (SLT tervise
kindlustus)

Sissenõutavad summad kokku pärast edasikindlustaja võimalikust maksevii
vitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust, nagu on määratle
tud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 81, sealhulgas üleantud grupisisene eda
sikindlustus, SLT tervisekindlustuse puhul.

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100, C0170,
C0180, C0190,
C0200/R0090

Parim hinnang miinus
Parim hinnang miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varako
edasikindlustuslepingu gumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad iga äriliini
test, eriotstarbelistest va kohta
rakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sisse
nõutavad summad

C0150/R0090

Parim hinnang miinus
edasikindlustuslepingu
test, eriotstarbelistest va
rakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sisse
nõutavad summad –
kokku (elukindlustus, v.
a tervisekindlustus, sh
investeerimisfondi toot
lusega seotud investeeri
misriskiga elukindlustus)

C0210/R0090

Parim hinnang miinus
Parim hinnang miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varako
edasikindlustuslepingu gumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kogu
test, eriotstarbelistest va summa SLT tervisekindlustuse puhul.
rakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sisse
nõutavad summad –
kokku (SLT tervisekind
lustus)

C0020, C0030, Riskimarginaal
C0060, C0090,
C0100 to
C0140, C0160,
C0190, C0200/
R0100

Parim hinnang miinus edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varako
gumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kogu
summa, elukindlustuse puhul, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi
tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus.

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77 lõikes 3 määratletud riskimarginaali
summa delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini
kohta.
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C0150/R0100

Riskimarginaal – Kokku
(elukindlustus, v.a tervi
sekindlustus, sh inves
teerimisfondi tootlusega
seotud investeerimisris
kiga elukindlustus)

Riskimarginaali kogusumma elukindlustuse puhul, v.a tervisekindlustus, sh
investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus.

C0210/R0100

Riskimarginaal – Kokku
(SLT tervisekindlustus)

Riskimarginaali kogusumma SLT tervisekindlustuse puhul.

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0110

C0030, Tervikuna arvutatud
C0090, tehnilised eraldised
C0160,
C0200/

C0150/R0110

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa, mis on jaotatud
tervikuna arvutatud tehnilistele eraldistele, iga äriliini lõikes.
See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

Tervikuna arvutatud
tehnilised eraldised –
kokku (elukindlustus, v.
a tervisekindlustus, sh
investeerimisfondi toot
lusega seotud investeeri
misriskiga elukindlustus)

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa, mis on jaotatud
tervikuna arvutatud tehnilistele eraldistele, elukindlustuse puhul, v.a tervise
kindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elu
kindlustus.

Tervikuna arvutatud
tehnilised eraldised –
kokku (SLT tervisekind
lustus)

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa, mis on jaotatud
tervikuna arvutatud tehnilistele eraldistele, SLT tervisekindlustus puhul.

C0020, C0040,
C0050, C0070,
C0080, C0090,
C0100, C0170,
C0180, C0190,
C0200/R0120

Parim hinnang

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa, mis on jaotatud
parimale hinnangule, iga äriliini kohta.

C0150/R0120

Parim hinnang – kokku
(elukindlustus, v.a tervi
sekindlustus, sh inves
teerimisfondi tootlusega
seotud investeerimisris
kiga elukindlustus)

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise kogusumma, mis on jaota
tud parimale hinnangule, elukindlustuse puhul, v.a tervisekindlustus, sh in
vesteerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus.

Parim hinnang – kokku
(SLT tervisekindlustus)

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise kogusumma, mis on jaota
tud parimale hinnangule, SLT tervisekindlustuse puhul.

C0210/R0110

C0210/R0120

See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.
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C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0130

C0030, Riskimarginaal
C0090,
C0160,
C0200/

C0150/R0130

C0210/R0130

31.12.2015
JUHISED

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa, mis on jaotatud
riskimarginaalile, iga äriliini kohta.
See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

Riskimarginaal – kokku
(elukindlustus, v.a tervi
sekindlustus, sh inves
teerimisfondi tootlusega
seotud investeerimisris
kiga elukindlustus)

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise kogusumma, mis on jaota
tud riskimarginaalile, elukindlustuse puhul, v.a tervisekindlustus, sh inves
teerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus.

Riskimarginaal – kokku
(SLT tervisekindlustus)

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise kogusumma, mis on jaota
tud riskimarginaalile, SLT tervisekindlustuse puhul.

See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

Tehnilised eraldised – kokku

C0020,
C0060,
C0100,
C0190,
R0200

C0030, Tehnilised eraldised –
C0090, kokku
C0160,
C0200/

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 (elukind
lustus, v.a tervisekind
lustus, sh investeerimis
fondi tootlusega seotud
investeerimisriskiga elu
kindlustus)

Elukindlustuse, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud
investeerimisriskiga elukindlustuse tehniliste eraldiste kogusumma, sh tervi
kuna arvutatud tehnilised eraldised, pärast tehniliste eraldiste üleminekulist
mahaarvamist.

C0210/R0200

Tehnilised eraldised –
kokku –kokku (SLT ter
visekindlustus)

SLT tervisekindlustuse tehniliste eraldiste kogusumma, sh tervikuna arvuta
tud tehnilised eraldised, pärast tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarva
mist.

S.17.01 – Kahjukindlustuse tehnilised eraldised

Üldised märkused:

Käesolevas punktis käsitletakse teabe iga-aastast avalikustamist üksikute üksuste kohta.

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad võivad tehniliste eraldiste arvutamisel kasutada delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artiklis 21 osutatud asjakohaseid lähendatud väärtusi. Riskimarginaali arvutamiseks majandusaasta jooksul võib
kohaldada delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklit 59.
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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 tehnilistel alustel, jaotatakse delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud kahjukindlustuse äriliinidesse 1–3.

Aktsepteeritud proportsionaalset edasikindlustust kajastatakse koos otsekindlustustegevusega 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 mahaarvamise summa tuleb eraldi esitada ridades
R0290–R0310.

KIRJE

JUHISED

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 otsekindlus
tustegevusega ja aktsepteeritud kindlustustegevusega.
See summa sisaldab selle kindlustustegevusega seotud edasikindlus
tuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikind
lustusest sissenõutavaid summasid.

Tervikuna arvutatud tehnilised
eraldised – kahjukindlustusle
pingutest tulenevad kohustused
kokku

Otsekindlustustegevusega ja aktsepteeritud kindlustustegevusega seo
tud tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste kogusumma.

C0020–C0170/
R0050

Edasikindlustuslepingutest,
eriotstarbelistest varakogumi
test ja piiratud edasikindlustu
sest sissenõutavad summad
kokku pärast vastaspoole mak
seviivitusest tingitud oodata
vast kahjust tulenevat kohan
dust seoses tervikuna arvuta
tud tehniliste eraldistega

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piira
tud 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.

C0180/R0050

Edasikindlustuslepingutest,
eriotstarbelistest varakogumi
test ja piiratud edasikindlustu
sest sissenõutavad summad
kokku pärast vastaspoole mak
seviivitusest tingitud oodata
vast kahjust tulenevat kohan
dust seoses tervikuna arvuta
tud tehniliste eraldistega

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piira
tud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastas
poole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohan
dust seoses tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.

C0180/R0010

See summa sisaldab selle kindlustustegevusega seotud edasikindlus
tuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikind
lustusest sissenõutavaid summasid.
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Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised – parim hinnang

C0020–C0170/
R0060

Kindlustusmaksete eraldiste pa Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu summa koos edasi
rim hinnang, bruto, kokku
kindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sissenõutavate summadega iga äriliini kohta seoses
otsekindlustustegevusega ja aktsepteeritud kindlustustegevusega.

C0180/R0060

Kahjukindlustuslepingutest tu
lenevad kohustused kokku,
kindlustusmaksete eraldiste pa
rim hinnang, bruto, kokku

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu kogusumma koos eda
sikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud
edasikindlustusest sissenõutavate summadega seoses otsekindlustus
tegevusega ja aktsepteeritud kindlustustegevusega.

C0020–C0170/
R0140

Kindlustusmaksete eraldiste pa
rim hinnang, edasikindlustusle
pingutest, eriotstarbelistest va
rakogumitest ja piiratud edasi
kindlustusest sissenõutavad
summad kokku pärast vastas
poole makseviivitusest tingitud
oodatavast kahjust tulenevat
kohandust – otsekindlustuste
gevus ja aktsepteeritud edasi
kindlustustegevus

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piira
tud edasikindlustusest sissenõutav summa pärast vastaspoole makse
viivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust iga äriliini
kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustus
tegevusega.

C0180/R0140

Kahjukindlustuslepingutest tu
lenevad kohustused kokku,
kindlustusmaksete eraldiste pa
rim hinnang, edasikindlustusle
pingutest, eriotstarbelistest va
rakogumitest ja piiratud edasi
kindlustusest sissenõutav
summa pärast vastaspoole
makseviivitusest tingitud ooda
tavast kahjust tulenevat kohan
dust

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piira
tud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastas
poole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohan
dust, seoses kindlustusmaksete eraldiste parima hinnanguga.

C0020–C0170/
R0150

Kindlustusmaksete eraldiste pa Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netoväärtuse summa
rima hinnangu netoväärtus –
iga äriliini kohta.
otsekindlustustegevus ja akt
septeeritud edasikindlustustege
vus

C0180/R0150

Kahjukindlustuslepingutest tu
lenevad kohustused kokku,
kindlustusmaksete eraldiste pa
rima hinnangu netoväärtus

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netoväärtuse kogu
summa.

C0020–C0170/
R0160

Nõuete eraldiste parim hin
nang, bruto, kokku

Nõuete eraldiste parima hinnangu summa koos edasikindlustuslepin
gutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest
sissenõutavate summadega iga äriliini kohta seoses otsekindlustuste
gevusega ja aktsepteeritud kindlustustegevusega.
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C0180/R0160

Kahjukindlustuslepingutest tu
lenevad kohustused kokku,
nõuete eraldiste parim hin
nang, bruto, kokku

Nõuete eraldiste parima hinnangu kogusumma koos edasikindlustus
lepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlus
tusest sissenõutavate summadega.

C0020–C0170/
R0240

Nõuete eraldiste parim hin
nang, edasikindlustuslepingu
test, eriotstarbelistest varako
gumitest ja piiratud edasikind
lustusest sissenõutavad sum
mad kokku pärast vastaspoole
makseviivitusest tingitud ooda
tavast kahjust tulenevat kohan
dust – otsekindlustustegevus ja
aktsepteeritud edasikindlustus
tegevus

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piira
tud edasikindlustusest sissenõutav summa pärast vastaspoole makse
viivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust iga äriliini
kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustus
tegevusega.

C0180/R0240

Kahjukindlustuslepingutest tu
lenevad kohustused kokku,
nõuete eraldiste parim hin
nang, edasikindlustuslepingu
test, eriotstarbelistest varako
gumitest ja piiratud edasikind
lustusest sissenõutav summa
pärast vastaspoole makseviivi
tusest tingitud oodatavast kah
just tulenevat kohandust

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piira
tud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastas
poole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohan
dust, seoses nõuete eraldiste parima hinnanguga.

C0020–C0170/
R0250

Nõuete eraldiste parima hin
nangu netoväärtus – otsekind
lustustegevus ja aktsepteeritud
edasikindlustustegevus

Nõuete eraldiste parima hinnangu netoväärtuse summa iga äriliini
kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustus
tegevusega.

C0180/R0250

Kahjukindlustuslepingutest tu
lenevad kohustused kokku,
nõuete eraldiste parima hin
nangu netoväärtus

Nõuete eraldiste parima hinnangu netoväärtuse kogusumma.

C0020–C0170/
R0260

Parim hinnang kokku, bruto – Parima hinnangu brutoväärtuse kogusumma iga äriliini kohta seoses
otsekindlustustegevus ja akt
otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.
septeeritud edasikindlustustege
vus

C0180/R0260

Kahjukindlustuslepingutest tu
lenevad kohustused kokku, pa
rim hinnang kokku, bruto

Parima hinnangu brutoväärtuse kogusumma (kindlustusmaksete eral
diste ja nõuete eraldiste summa).
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C0020–C0170/
R0270

Parim hinnang kokku, neto –
Parima hinnangu netoväärtuse kogusumma iga äriliini kohta seoses
otsekindlustustegevus ja akt
otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.
septeeritud edasikindlustustege
vus

C0180/R0270

Kahjukindlustuslepingutest tu
lenevad kohustused kokku, pa
rim hinnang kokku, neto

Parima hinnangu netoväärtuse kogusumma (kindlustusmaksete eral
diste ja nõuete eraldiste summa).

C0020–C0170/
R0280

Parima hinnangu ja riskimargi
naali summana arvutatud teh
nilised eraldised – riskimargi
naal

Riskimarginaali summa vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 77
lõikele 3. Riskimarginaal arvutatakse otsekindlustustegevuse ja akt
septeeritud edasikindlustustegevusega seotud kindlustuslepingutest
ning nendega seotud edasikindlustuslepingutest tulenevate kohus
tuste koguportfelli kohta ja jaotatakse seejärel üksikute äriliinide va
hel.

C0180/R0280

Kahjukindlustuslepingutest tu
lenevad kohustused kokku, ris
kimarginaal kokku

Riskimarginaali kogusumma vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli
77 lõikele 3.

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa

C0020–C0170/
R0290

Tehniliste eraldiste ülemineku Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa, mis on jao
lise mahaarvamise summa –
tatud tervikuna arvutatud tehnilistele eraldistele, delegeeritud mää
tervikuna arvutatud tehnilised ruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.
eraldised

C0180/R0290

See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

Tehniliste eraldiste ülemineku Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise kogusumma kõigi
äriliinide puhul, mis on jaotatud tervikuna arvutatud tehnilistele eral
lise mahaarvamise summa –
tervikuna arvutatud tehnilised distele, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äri
liini kohta.
eraldised
See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

C0020–C0170/
R0300

Tehniliste eraldiste ülemineku Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa, mis on jao
lise mahaarvamise summa –
tatud parimale hinnangule, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
määratletud iga äriliini kohta.
parim hinnang
See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

C0180/R0300

Tehniliste eraldiste ülemineku Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise kogusumma kõigi
lise mahaarvamise summa –
äriliinide puhul, mis on jaotatud parimale hinnangule, delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.
parim hinnang
See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

C0020–C0170/
R0310

Tehniliste eraldiste ülemineku Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise summa, mis on jao
lise mahaarvamise summa –
tatud riskimarginaalile, delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas
määratletud iga äriliini kohta.
riskimarginaal
See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.
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Tehniliste eraldiste ülemineku Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise kogusumma kõigi
äriliinide puhul, mis on jaotatud riskimarginaalile, delegeeritud mää
lise mahaarvamise summa –
ruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini kohta.
riskimarginaal
See väärtus esitatakse negatiivse väärtusena.

Tehnilised eraldised – kokku

C0020–C0170/
R0320

Tehnilised eraldised, kokku –
otsekindlustustegevus ja akt
septeeritud edasikindlustustege
vus

Otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse
bruto tehniliste eraldiste kogusumma iga äriliini kohta, sh tervikuna
arvutatud tehnilised eraldised, pärast tehniliste eraldiste üleminekulist
mahaarvamist.

C0180/R0320

Kahjukindlustuslepingutest tu
lenevad kohustused kokku,
tehnilised eraldised – kokku

Otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse
bruto tehniliste eraldiste kogusumma, sh tervikuna arvutatud tehnili
sed eraldised, pärast tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist.

C0020–C0170/
R0330

Tehnilised eraldised, kokku –
edasikindlustuslepingutest,
eriotstarbelistest varakogumi
test ja piiratud edasikindlustu
sest sissenõutavad summad
kokku pärast vastaspoole mak
seviivitusest tingitud oodata
vast kahjust tulenevat kohan
dust – otsekindlustustegevus ja
aktsepteeritud edasikindlustus
tegevus

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piira
tud edasikindlustusest sissenõutav summa kokku pärast vastaspoole
makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust iga
äriliini kohta seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasi
kindlustustegevusega.

C0180/R0330

Kahjukindlustuslepingutest tu
lenevad kohustused kokku,
edasikindlustuslepingutest,
eriotstarbelistest varakogumi
test ja piiratud edasikindlustu
sest sissenõutavad summad pä
rast vastaspoole makseviivitu
sest tingitud oodatavast kahjust
tulenevat kohandust – otse
kindlustustegevus ja aktseptee
ritud edasikindlustustegevus

Edasikindlustuslepingutest, eriotstarbelistest varakogumitest ja piira
tud edasikindlustusest sissenõutav summa kokku pärast vastaspoole
makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust
seoses otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevu
sega.

C0020–C0170/
R0340

Tehnilised eraldised, kokku –
tehnilised eraldised miinus eda
sikindlustuslepingutest, eriots
tarbelistest varakogumitest ja
piiratud edasikindlustusest sis
senõutavad summad – otse
kindlustustegevus ja aktseptee
ritud edasikindlustustegevus

Otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse
neto tehniliste eraldiste kogusumma iga äriliini kohta, sh tervikuna
arvutatud tehnilised eraldised, pärast tehniliste eraldiste üleminekulist
mahaarvamist.
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Kahjukindlustuslepingutest tu Otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse
lenevad kohustused kokku,
neto tehniliste eraldiste kogusumma, sh tervikuna arvutatud tehnili
tehnilised eraldised miinus eda sed eraldised, pärast tehniliste eraldiste üleminekulist mahaarvamist.
sikindlustuslepingutest, eriots
tarbelistest varakogumitest ja
piiratud edasikindlustusest sis
senõutavad summad – otse
kindlustustegevus ja aktseptee
ritud edasikindlustustegevus

S.19.01. – Kahjukindlustuse nõuded
Käesolevas punktis käsitletakse teabe iga-aastast avalikustamist üksikute üksuste kohta.
Nn nõuete arengukolmnurgad näitavad kindlustajapoolset nõuete kulude (tasutud nõuded ja nõuete eraldised vastavalt
Solventsus II hindamispõhimõtetele) hinnangulist suurust ja hinnangu muutumist aja jooksul.
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- ja edasikindlustusandja lähtuda õnnetusjuhtumi aastast või kindlustusaastast vastavalt
sellele, kuidas nad haldavad oma äriliine, kuid nad peavad seda tegema aastast aastasse järjekindlalt.
Selles vormis esitatakse andmed kogu kahjukindlustustegevuse kohta, kuid jaotatuna kindlustusaasta ja õnnetusjuhtumi
aasta lõikes, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kasutab erinevat alust.
Ammendumiskolmnurga vaikimisi kestus on 10+1 aastat, kuid andmete esitamise nõue põhineb kindlustus- ja edasikind
lustusandjate nõuete arengul: kui nõuete lahendamise tsükkel on lühem kui 10 aastat, tuleb kindlustus- ja edasikindlustu
sandjatel aruanded esitada vastavalt oma lühemale arengule.
Tasutud nõuete ja esitatud, kuid veel rahuldamata nõuete kohta tuleb esitada ka varasemad andmed (st esitatakse kõik
andmed) alates Solventsus II kohaldamise algusest, kuid nõuete eraldise parima hinnangu kohta neid andmeid ei nõuta.
Varasemate andmete esitamisel tasutud nõuete kohta lähtutakse samast kolmnurga kestusest kui jooksva aruande puhul
(st valitakse lühem kahest: kas 10+1 aastat või kindlustus- ja edasikindlustusandja nõuete lahendamise tsükkel).

KIRJE

Z0020

Õnnetusjuhtumi aasta või
kindlustusaasta

JUHISED

Nimetage norm, mille alusel kindlustus- ja edasikindlustusandjad esi
tavad andmed nõuete arengu kohta Valige üks järgmisest loetelust:
1 – Õnnetusjuhtumi aasta
2 – Kindlustusaasta

C0010 –
C0110/ R0100
– R0250

Tasutud nõuete brutosumma
(mittekumulatiivne) – kolm
nurk

Tasutud nõuete brutosumma, ilma jääkvara- ja regressimakseteta ja
välja arvatud kulud, juba tasutud nõuete brutosumma arengukolm
nurgas: kajastatakse vastavalt igal arenguaastal (mis on õnnetusjuh
tumi või kindlustuskuupäeva ja makse kuupäeva vaheline aeg) igal
õnnetusjuhtumi/kindlustusaastal N–9 (ja varasemtel aastatel) ja kõigil
eelmistel aruandlusperioodidel kuni aastani N (eelmine aruandeaasta;
kaasa arvatud) juba tehtud maksed.
Andmed esitatakse absoluutsummana, mittekumulatiivselt ja diskon
teerimata.
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R0100–R0260
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JUHISED

Tasutud nõuete brutosumma
(mittekumulatiivne) – aruan
deaastal

Aruandeaasta kogusumma kajastab viimase diagonaali andmeid (vii
mase aruandeaasta andmed) ridades R0160–R0250.

C0180/ R0100
– R0260

Tasutud nõuete brutosumma –
Aastate summa (kumulatiivne)

„Aastate summa” lahtris „Kokku” on esitatud kõikide ridade andmete
(õnnetusjuhtumi/kindlustusaastate maksed) summa ja kogusumma.

C0200–C0300/
R0100–R0250

Kahjude eraldiste diskonteeri
mata parim brutohinnang –
arengukolmnurk

Kahjude eraldiste diskonteerimata parima brutohinnangu arengu
kolmnurgad koos edasikindlustusega õnnetusjuhtumi/kindlustusaas
tatel N–9 (ja varasematel aastatel) ja kõigil eelmistel aruandlusperioo
didel kuni aastani N (eelmine aruandeaasta; kaasa arvatud). Kahjude
eraldiste parim hinnang kajastab enne hindamispäeva ja hindamis
päeval toimunud kahjujuhtumeid olenemata sellest, kas kahjujuhtu
mitest tekkinud nõuded on esitatud või mitte.

R0260 on R0160–R0250 summa.

Andmed esitatakse absoluutsummana, mittekumulatiivselt ja diskon
teerimata.

C0360/
R0100–R0260

Kahjude eraldiste parima hin
nangu brutoväärtus – aasta
lõpp (diskonteeritud)

Veeru „Aasta lõpp” summa kajastab viimase diagonaali diskonteeri
tud andmeid (viimase aruandeaasta andmed) lahtrites R0160–
R0250.
R0260 on R0160–R0250 summa.

S.22.01 – Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju

Üldised märkused:

Käesolevas vormis käsitletakse teabe iga-aastast avalikustamist üksikute üksuste kohta.

Käesolev vorm on asjakohane, kui kindlustus- või edasikindlustusandja kohaldab vähemalt ühte pikaajalist
garantiimeedet või üleminekumeedet.

Käesolevas vormis kajastatakse selle mõju finantsseisundile, kui ühtegi üleminekumeedet ei kohaldata ning iga pikaajaline
garantiimeede või üleminekumeede on null. Selleks tuleks järgida järk-järgulist lähenemisviisi, arvates ühekaupa välja
üleminekumeetmed ja pikaajalised garantiimeetmed, arvutamata pärast igat sammu ümber ülejäänud meetmete mõju.

Mõju tuleks kajastada positiivsena, kui need suurendavad avalikustatava kirje summat, või negatiivsena, kui need seda
vähendavad (nt kui solventsuskapitalinõude või omavahendite summa suureneb, tuleks kajastada positiivset väärtust).

C0010/R0010

KIRJE

JUHISED

Summa koos pikaajaliste ga
rantiimeetmete ja ülemineku
meetmetega – tehnilised eraldi
sed

Tehniliste eraldiste (sh pikaajalised garantiimeetmed ja ülemineku
meetmed) kogusumma.
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Üleminekumeetmete mõju teh
nilistele eraldistele – tehnilised
eraldised

Tehniliste eraldiste kohandamise summa seoses üleminekulise maha
arvamise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.

Üleminekumeetmete mõju in
tressimäärale – tehnilised eral
dised

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
tehnilised eraldised

See on tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta tehniliste
eraldiste ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega
tehniliste eraldiste vahe.

Tehniliste eraldiste kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba
intressikõvera üleminekulise kohandamisega.
See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandami
seta tehniliste eraldiste ning pikaajaliste garantiimeetmete ja ülemine
kumeetmetega tehniliste eraldiste vahe.

Tehniliste eraldiste kohandamise summa seoses volatiilsusega kohan
damisega. See kajastab volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohan
dus on null.
See on volatiilsusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta
tehniliste eraldiste ning pikaajaliste garantiimeetmete ja ülemineku
meetmetega tehnilistest eraldistest, üleminekulise mahaarvamiseta
tehnilistest eraldistest ja asjaomase riskivaba intressikõvera ülemine
kulise kohandamiseta tehnilistest eraldistest suurima vahe.

C0090/R0010

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
tehnilised eraldised

Tehniliste eraldiste kohandamise summa seoses kattuvusega kohan
damisega. See kajastab volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega ko
handamise mõju, kui kohandus on null.
See on kattuvusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta
tehniliste eraldiste ning pikaajaliste garantiimeetmete ja ülemineku
meetmetega tehnilistest eraldistest, üleminekulise mahaarvamiseta
tehnilistest eraldistest ja asjaomase riskivaba intressikõvera ülemine
kulise kohandamiseta tehnilistest eraldistest ning volatiilsusega ko
handamiseta ja muude üleminekumeetmeteta tehnilistest eraldistest
suurima vahe.

C0010/R0020

Summa koos pikaajaliste ga
rantiimeetmete ja ülemineku
meetmetega – põhiomavahen
did

Põhiomavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud
tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja ülemineku
meetmetest tingitud kohandustega.

C0030/R0020

Üleminekumeetmete mõju teh
nilistele eraldistele – põhioma
vahendid

Põhiomavahendite kohandamise summa seoses üleminekulise maha
arvamise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.
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See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes
arvutatud põhiomavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja
üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põ
hiomavahendite vahe.

C0050/R0020

C0070/R0020

Üleminekumeetmete mõju in
tressimäärale – põhiomavahen
did

Tehniliste eraldiste kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba
intressikõvera üleminekulise kohandamisega.

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
põhiomavahendid

Põhiomavahendite kohandamise summa seoses volatiilsusega kohan
damisega. See kajastab volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohan
dus on null.

See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandami
seta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite ning
pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eral
disi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite vahe.

See on volatiilsusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta
tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud põhiomavahendite ning pi
kaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi
arvesse võttes kajastatud põhiomavahenditest, üleminekulise mahaar
vamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud põhiomavahendi
test ja asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandami
seta tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud põhiomavahenditest
suurima vahe.

C0090/R0020

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
põhiomavahendid

Põhiomavahendite kohandamise summa seoses kattuvusega kohan
damisega. See kajastab volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega ko
handamise mõju, kui kohandus on null.
See on volatiilsusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta
tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud põhiomavahendite ning pi
kaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi
arvesse võttes kajastatud põhiomavahenditest, üleminekulise mahaar
vamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud põhiomavahendi
test ja asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandami
seta tehnilisi eraldisi arvesse võttes kajastatud põhiomavahenditest
suurima vahe.

C0010/R0050

Summa koos pikaajaliste ga
rantiimeetmete ja ülemineku
meetmetega – solventsuskapi
talinõude täitmiseks nõueteko
hased omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ko
gusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi koos
pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest tingitud
kohandustega.
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Üleminekumeetmete mõju teh
nilistele eraldistele – solvent
suskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ko
handamise summa seoses üleminekulise mahaarvamise kohaldami
sega tehniliste eraldiste suhtes.

Üleminekumeetmete mõju in
tressimäärale – solventsuskapi
talinõude täitmiseks nõueteko
hased omavahendid

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
solventsuskapitalinõude täitmi
seks nõuetekohased omava
hendid

Kattuvusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
solventsuskapitalinõude täitmi
seks nõuetekohased omava
hendid

Summa koos pikaajaliste ga
rantiimeetmete ja ülemineku
meetmetega – solventsuskapi
talinõue

See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes
arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omava
hendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega
tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohaste omavahendite vahe.

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ko
handamise summa seoses asjaomase riskivaba intressikõvera ülemi
nekulise kohandamisega.
See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandami
seta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ning pikaajaliste garantii
meetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes ar
vutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahen
dite vahe.

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ko
handamise summa seoses volatiilsusega kohandamisega. See kajastab
volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.
See on volatiilsusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta
tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohaste omavahendite ning pikaajaliste garantiimeet
mete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvuta
tud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohastest omavahendi
test, üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes ar
vutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohastest omava
henditest ja asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohan
damiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitali
nõude täitmiseks nõuetekohastest omavahenditest suurima vahe.

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ko
handamise summa seoses kattuvusega kohandamisega. See kajastab
volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui
kohandus on null.
See on volatiilsusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta
tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohaste omavahendite ning pikaajaliste garantiimeet
mete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvuta
tud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohastest omavahendi
test, üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes ar
vutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohastest omava
henditest ja asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohan
damiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitali
nõude täitmiseks nõuetekohastest omavahenditest suurima vahe.

Solventsuskapitalinõude kogusumma, mille arvutamisel on arvesse
võetud tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja üle
minekumeetmetest tingitud kohandustega.
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Üleminekumeetmete mõju teh
nilistele eraldistele – solvent
suskapitalinõue

Solventsuskapitalinõude kohandamise summa seoses üleminekulise
mahaarvamise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.

Üleminekumeetmete mõju in
tressimäärale – solventsuskapi
talinõue

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
solventsuskapitalinõue

See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes
arvutatud solventsuskapitalinõude ning pikaajaliste garantiimeetmete
ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud
solventsuskapitalinõude vahe.

Solventsuskapitalinõude kohandamise summa seoses asjaomase riski
vaba intressikõvera üleminekulise kohandamisega.
See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandami
seta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi
eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude vahe.

Solventsuskapitalinõude kohandamise summa seoses volatiilsusega
kohandamisega. See kajastab volatiilsusega kohandamise mõju, kui
kohandus on null.
See on volatiilsusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta
tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi
eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõudest, ülemine
kulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud sol
ventsuskapitalinõudest ja asjaomase riskivaba intressikõvera ülemine
kulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud sol
ventsuskapitalinõudest suurima vahe.

C0090/R0090

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
solventsuskapitalinõue

Solventsuskapitalinõude kohandamise summa seoses kattuvusega ko
handamisega. See kajastab volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega
kohandamise mõju, kui kohandus on null.
See on kattuvusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta
tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi
eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõudest, ülemine
kulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud sol
ventsuskapitalinõudest ja asjaomase riskivaba intressikõvera ülemine
kulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud sol
ventsuskapitalinõudest ning volatiilsusega kohandamiseta ja muude
üleminekumeetmeteta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud sol
ventsuskapitalinõudest suurima vahe.

C0010/R0100

Summa koos pikaajaliste ga
rantiimeetmete ja ülemineku
meetmetega – miinimumkapi
talinõude täitmiseks nõueteko
hased omavahendid

Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ko
gusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi koos
pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest tingitud
kohandustega.

C0030/R0100

Üleminekumeetmete mõju teh
nilistele eraldistele – miini
mumkapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased omavahendid

Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ko
handamise summa seoses üleminekulise mahaarvamise kohaldami
sega tehniliste eraldiste suhtes.
See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes
arvutatud miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omava
hendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega
tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe.
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Üleminekumeetmete mõju in
tressimäärale – miinimumkapi
talinõude täitmiseks nõueteko
hased omavahendid

Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ko
handamise summa seoses asjaomase riskivaba intressikõvera ülemi
nekulise kohandamisega.

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
miinimumkapitalinõude täitmi
seks nõuetekohased omava
hendid

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
miinimumkapitalinõude täitmi
seks nõuetekohased omava
hendid

See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandami
seta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitali
nõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ning pikaajaliste ga
rantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võt
tes arvutatud miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste oma
vahendite vahe.

Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ko
handamise summa seoses volatiilsusega kohandamisega. See kajastab
volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null
See on volatiilsusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta
tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ning pikaajaliste garantii
meetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes ar
vutatud miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohastest omava
henditest, üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse
võttes arvutatud miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohastest
omavahenditest ja asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimum
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohastest omavahenditest suurima
vahe.

Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ko
handamise summa seoses kattuvusega kohandamisega. See kajastab
volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui
kohandus on null.
See on volatiilsusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta
tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude
täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ning pikaajaliste garantii
meetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes ar
vutatud miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohastest omava
henditest, üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse
võttes arvutatud miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohastest
omavahenditest ja asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise
kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimum
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohastest omavahenditest suurima
vahe.

C0010/R0110

Summa koos pikaajaliste ga
rantiimeetmete ja ülemineku
meetmetega – miinimumkapi
talinõue

Miinimumkapitalinõude kogusumma, mille arvutamisel on arvesse
võetud tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja üle
minekumeetmetest tingitud kohandustega.

C0030/R0110

Üleminekumeetmete mõju teh
nilistele eraldistele – miini
mumkapitalinõue

Miinimumkapitalinõude kohandamise summa seoses üleminekulise
mahaarvamise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.
See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes
arvutatud miinimumkapitalinõude ning pikaajaliste garantiimeetmete
ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud
miinimumkapitalinõude vahe.
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Üleminekumeetmete mõju in
tressimäärale – miinimumkapi
talinõue

Miinimumkapitalinõude kohandamise summa seoses asjaomase riski
vaba intressikõvera üleminekulise kohandamisega.

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
miinimumkapitalinõue

See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandami
seta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitali
nõude ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega
tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude
vahe.
Miinimumkapitalinõude kohandamise summa seoses volatiilsusega
kohandamisega. See kajastab volatiilsusega kohandamise mõju, kui
kohandus on null.
See on volatiilsusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta
tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude
ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi
eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõudest, ülemine
kulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud mii
nimumkapitalinõudest ja asjaomase riskivaba intressikõvera ülemine
kulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miini
mumkapitalinõudest suurima vahe.

C0090/R0110

Volatiilsusega kohandamise
mõju, kui kohandus on null –
miinimumkapitalinõue

Miinimumkapitalinõude kohandamise summa seoses kattuvusega ko
handamisega. See kajastab volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega
kohandamise mõju, kui kohandus on null.
See on kattuvusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta
tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõude
ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi
eraldisi arvesse võttes arvutatud miinimumkapitalinõudest, ülemine
kulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud mii
nimumkapitalinõudest ja asjaomase riskivaba intressikõvera ülemine
kulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud miini
mumkapitalinõudest ning volatiilsusega kohandamiseta ja muude
üleminekumeetmeteta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud mii
nimumkapitalinõudest suurima vahe.

S.23.01. Omavahendid
Üldised märkused:
Käesolevas punktis käsitletakse teabe iga-aastast avalikustamist üksikute üksuste kohta.

KIRJE

JUHISED

Põhiomavahendid enne muudes finantssektori üksustes olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamist vasta
valt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 68
R0010/C0010

Lihtaktsiakapital (sh omaakt
siad) – kokku

See on nii otseselt kui ka kaudselt hoitav lihtaktsiakapital kokku
(enne omaaktsiate mahaarvamist). See on kindlustus- või edasikind
lustusandja lihtaktsiakapital kokku, mis täielikult vastab esimese või
teise taseme omavahendite kriteeriumidele. Mis tahes lihtaktsiakapi
tali, mis ei vasta täielikult kriteeriumidele, käsitatakse eelisaktsiakapi
talina ja see liigitatakse vastavalt, olenemata selle kirjeldusest või
määramisest.
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R0010/C0020

Lihtaktsiakapital (sh omaakt
siad) – piiranguteta esimese ta
seme omavahendid

See on sissemakstud lihtaktsiakapitali summa, mis vastab piirangu
teta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0010/C0040

Lihtaktsiakapital (sh omaakt
siad) – teise taseme omavahen
did

See on sissemaksmisele kuuluva lihtaktsiakapitali summa, mis vastab
teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0030/C0010

Lihtaktsiakapitaliga seotud üle
kurss – kokku

See on kindlustus- või edasikindlustusandja lihtaktsiakapitaliga seo
tud ülekurss kokku, mis täielikult vastab esimese või teise taseme
omavahendite kriteeriumidele.

R0030/C0020

Lihtaktsiakapitaliga seotud üle See on lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss, mis vastab piiranguteta
kurss – piiranguteta esimese ta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud
lihtaktsiakapitaliga, mida käsitatakse piiranguteta esimese taseme
seme omavahendid
omavahenditena.

R0030/C0040

Lihtaktsiakapitaliga seotud üle
kurss – teise taseme omava
hendid

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 täieli
kult vastavad esimese või teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0040/C0020

Vastastikuste ja vastastikust
tüüpi kindlustusandjate algka
pital, liikmete sissemaksed või
samaväärne põhiomavahendite
kirje – piiranguteta esimese ta
seme omavahendid

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 omavahen
did

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital,
liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje, mis
vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.
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R0050/C0010

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– kokku

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud instru
mentide kogusumma, mis täielikult vastavad piirangutega esimese ta
seme, teise taseme või kolmanda taseme omavahendite kriteeriumi
dele.

R0050/C0030

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– piirangutega esimese taseme
omavahendid

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 kritee
riumidele.

R0050/C0050

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– kolmanda taseme omavahen
did

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud instru
mentide kogusumma, 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

See on direktiivi 2009/138/EÜ artikli 91 lõike 2 kohane vahendite
Vahendite ülejääk – piirangu
teta esimese taseme omavahen ülejääk, mis vastab piiranguteta esimese taseme omavahendite kritee
did
riumidele.

R0090/C0010

Eelisaktsiad – kokku

See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud selliste eel
isaktsiate kogusumma, mis täielikult vastavad piirangutega esimese
taseme, teise taseme või kolmanda taseme omavahendite kriteeriumi
dele.

R0090/C0030

Eelisaktsiad – piiranguteta esi
mese taseme omavahendid

See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud selliste eel
isaktsiate kogusumma, mis vastavad piirangutega esimese taseme
omavahendite kriteeriumidele.

R0090/C0040

Eelisaktsiad – teise taseme
omavahendid

See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud selliste eel
isaktsiate kogusumma, mis vastavad piirangutega teise taseme oma
vahendite kriteeriumidele.

R0090/C0050

Eelisaktsiad – kolmanda ta
seme omavahendid

See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud selliste eel
isaktsiate kogusumma, mis vastavad piirangutega kolmanda taseme
omavahendite kriteeriumidele.

L 347/1378

Euroopa Liidu Teataja

ET

31.12.2015

KIRJE

JUHISED

R0110/C0010

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
– kokku

See on kindlustus- või edasikindlustusandja eelisaktsiakapitaliga seo
tud ülekurss kokku, mis täielikult vastab piirangutega esimese ta
seme, teise taseme või kolmanda taseme omavahendite kriteeriumi
dele.

R0110/C0030

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
– piirangutega esimese taseme
omavahendid

See on eelisaktsiatega seotud ülekurss, mis vastab piirangutega esi
mese taseme omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud eel
isaktsiatega, mida käsitatakse piirangutega esimese taseme omava
henditena.

R0110/C0040

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
– teise taseme omavahendid

See on eelisaktsiatega seotud ülekurss, mis vastab teise taseme oma
vahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud eelisaktsiatega, mida
käsitatakse teise taseme omavahenditena.

R0110/C0050

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
– kolmanda taseme omavahen
did

See on eelisaktsiatega seotud ülekurss, mis vastab kolmanda taseme
omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud eelisaktsiatega,
mida käsitatakse kolmanda taseme omavahenditena.

R0130/C0010

Korrigeerimisreserv – kokku

Korrigeerimisreserv kokku kajastab reserve (nt jaotamata kasum),
ilma kohandusteta (nt eraldatud vahendite kogum). See tuleneb pea
miselt raamatupidamisväärtuse ja direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75
kohase väärtuse erinevustest.

R0130/C0020

Korrigeerimisreserv – piirangu Korrigeerimisreserv kajastab reserve (nt jaotamata kasum), ilma ko
teta esimese taseme omavahen handusteta (nt eraldatud vahendite kogum). See tuleneb peamiselt
did
raamatupidamisväärtuse ja direktiivi 2009/138/EÜ kohase väärtuse
erinevustest.

R0140/C0010

Allutatud kohustised – kokku

See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud allutatud ko
hustiste kogusumma.

R0140/C0030

Allutatud kohustised – piiran
guteta esimese taseme omava
hendid

See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud selliste alluta
tud kohustiste kogusumma, mis vastavad piirangutega esimese ta
seme omavahendite kriteeriumidele.

R0140/C0040

Allutatud kohustised – teise ta
seme omavahendid

See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud selliste alluta
tud kohustiste kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite
kriteeriumidele.

R0140/C0050

Allutatud kohustised – kol
manda taseme omavahendid

See on kindlustus- või edasikindlustusandja emiteeritud selliste alluta
tud kohustiste kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omava
hendite kriteeriumidele.

R0160/C0010

Summa, mis võrdub edasilük
kunud tulumaksu varade neto
väärtusega – kokku

See on kindlustus- või edasikindlustusandja edasilükkunud tulu
maksu varade netoväärtuse kogusumma.
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R0160/C0050

Summa, mis võrdub edasilük
kunud tulumaksu varade neto
väärtusega – kolmanda taseme
omavahendid

See on kindlustus- või edasikindlustusandja selliste edasilükkunud tu
lumaksu varade netoväärtuse kogusumma, mis vastavad kolmanda
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0180/C0010

Muud eespool nimetamata
omavahendite kirjed, mida jä
relevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena

See on muude eespool nimetamata selliste põhiomavahendite kirjete
kogusumma, mille järelevalveasutus on heaks kiitnud.

R0180/C0020

Muud eespool nimetamata
omavahendite kirjed, mida jä
relevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – piiran
guteta esimese taseme omava
hendid

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 jä
relevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – piiran
gutega esimese taseme omava
hendid

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
See on muude eespool nimetamata selliste põhiomavahendite kirjete
omavahendite kirjed, mida jä
kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele
relevalveasutus aktsepteerib
ja mille järelevalveasutus on heaks kiitnud.
põhiomavahenditena – teise ta
seme omavahendid

R0180/C0050

Muud eespool nimetamata
omavahendite kirjed, mida jä
relevalveasutus 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.

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

R0220/C0010

Finantsaruannetes kajastatud
omavahendid, mida korrigeeri
misreservis ei kajastata ja mis
ei vasta Solventsus II kohasteks
omavahenditeks liigitamise kri
teeriumidele – kokku

See on finantsaruannetes kajastatud selliste omavahendite kirjete ko
gusumma, mida korrigeerimisreservis ei kajastata ja mis ei vasta Sol
ventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele.
Need omavahendite kirjed on kas:
i) omavahendite kirjete loetellu kuuluvad kirjed, mis ei vasta liigita
miskriteeriumidele või üleminekusätetele või
ii) omavahenditeks kavandatud kirjed, mis ei kuulu omavahendite
kirjete loetellu ja mida järelevalveasutus ei ole heaks kiitud ja
mida ei kajastata bilansis kohustistena.
Allutatud kohustisi, mis ei kuulu põhiomavahendite hulka, ei esitata
selles vormis, vaid vormis S.02.01 bilansis kajastatavate allutatud ko
hustistena, mis ei kuulu põhiomavahendite hulka.
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R0230/C0010

Mahaarvamine seoses märki
misväärsete osalustega finant
seerimis- ja krediidiasutustes –
kokku

See on mahaarvamise kogusumma seoses märkimisväärsete osalus
tega finantseerimis- ja krediidiasutustes vastavalt delegeeritud mää
ruse (EL) 2015/35 artiklile 68.

R0230/C0020

Mahaarvamine seoses märki
misväärsete osalustega finant
seerimis- ja krediidiasutustes –
piiranguteta esimese taseme
omavahendid

See on mahaarvamise summa seoses selliste märkimisväärsete osalus
tega finantseerimis- ja krediidiasutustes, mis arvatakse vastavalt dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 68 maha piiranguteta esi
mese taseme omavahenditest.

R0230/C0030

Mahaarvamine seoses märki
misväärsete osalustega finant
seerimis- ja krediidiasutustes –
piirangutega esimese taseme
omavahendid

See on mahaarvamise summa seoses selliste märkimisväärsete osalus
tega finantseerimis- ja krediidiasutustes, mis arvatakse vastavalt dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 68 maha piirangutega esi
mese taseme omavahenditest.

R0230/C0040

Mahaarvamine seoses märki
misväärsete osalustega finant
seerimis- ja krediidiasutustes –
teise taseme omavahendid

See on mahaarvamise summa seoses selliste märkimisväärsete osalus
tega finantseerimis- ja krediidiasutustes, mis arvatakse vastavalt dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 68 maha teise taseme oma
vahenditest.

Mahaarvamised

Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi
See on põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast mahaarvamisi.

R0290/C0010

Põhiomavahendid kokku pä
rast mahaarvamisi

R0290/C0020

See on selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast mahaar
Põhiomavahendid kokku pä
rast mahaarvamisi – piirangu vamisi, mis vastavad piiranguteta esimese taseme omavahendite kri
teta esimese taseme omavahen teeriumidele.
did

R0290/C0030

Põhiomavahendid kokku pä
rast mahaarvamisi – piirangu
tega esimese taseme omava
hendid

See on selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast kohan
damist, mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kri
teeriumidele.

R0290/C0040

Põhiomavahendid kokku pä
rast mahaarvamisi – teise ta
seme omavahendid

See on selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast kohan
damist, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0290/C0050

Põhiomavahendid kokku pä
rast mahaarvamisi – kolmanda
taseme omavahendid

See on selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast kohan
damist, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumi
dele.

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 ta
seme omavahendite kriteeriumidele.
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R0310/C0010

Vastastikuste ja vastastikust
tüüpi kindlustusandjate sisse
maksmata ja sissenõudmata
algkapital, liikmete sissemak
sed või samaväärsed põhioma
vahendite kirjed, mis on sisse
nõutavad – 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 sissemak
sed või samaväärsed põhioma
vahendite kirjed, mis on sisse
nõutavad – teise taseme oma
vahendid

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 sis
senõutav ja vastab teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0320/C0010

Sissemaksmata ja sissenõud
mata eelisaktsiad, mis on sisse
nõutavad – 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 sisse
nõutavad – teise taseme oma
vahendid

See on selliste eelisaktsiate summa, mida ei ole sisse nõutud ega sisse
makstud, kuid mis on sissenõutavad ja vastavad teise taseme omava
hendite kriteeriumidele.

R0320/C0050

Sissemaksmata ja sissenõud
mata eelisaktsiad, mis on sisse
nõutavad – 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

See on õiguslikult siduvate kohustuste märkida allutatud kohustisi ja
maksta nende eest nõudmise korral kogusumma.

R0330/C0040

Õiguslikult siduv kohustus
märkida allutatud kohustisi ja
maksta nende eest nõudmise
korral – teise taseme omava
hendid

See on õiguslikult siduvate kohustuste märkida selliseid allutatud ko
hustisi ja maksta nende eest nõudmise korral summa, mis vastavad
teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0330/C0050

Õiguslikult siduv kohustus
märkida allutatud kohustisi ja
maksta nende eest nõudmise
korral – kolmanda taseme
omavahendid

See on õiguslikult siduvate kohustuste märkida selliseid allutatud ko
hustisi ja maksta nende eest nõudmise korral summa, mis vastavad
kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.
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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 usalduskonto
del ja mille on välja andnud direktiivi 2006/48/EÜ kohaselt tegevus
loa 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 saa
nud krediidiasutused ja mis vastavad teise taseme omavahendite kri
teeriumidele.

R0350/C0010

Muud kui direktiivi
2009/138/EÜ artikli 96 lõike
2 kohased akreditiivid ja ga
rantiid – 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 ga
rantiid – teise taseme omava
hendid

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 ga
rantiid – kolmanda 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.

R0360/C0010

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli
96 lõike 3 esimese lõigu koha
sed liikmete täiendavad sisse
maksed – 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 loet
letud liikidesse kuuluvate riskide kindlustamisega, võivad oma liik
metele järgneva 12 kuu jooksul täiendavate sissemaksete kujul esi
tada.

R0360/C0040

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli
96 lõike 3 esimese lõigu koha
sed liikmete täiendavad sisse
maksed – teise taseme omava
hendid

See on kõigi selliste tulevaste nõuete summa, mida muutuvate sisse
maksetega vastastikused või vastastikust tüüpi laevaomanike ühendu
sed, 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 liik
mete täiendavad 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 sis
semaksete kujul esitada.

R0370/C0040

Muud kui direktiivi
2009/138/EÜ artikli 96 lõike
3 esimese lõigu kohased liik
mete täiendavad 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 sissemak
sete kujul esitada ja mis vastavad teise taseme omavahendite kritee
riumidele.
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R0370/C0050

Muud kui direktiivi
2009/138/EÜ artikli 96 lõike
3 esimese lõigu kohased liik
mete täiendavad sissemaksed –
kolmanda taseme omavahen
did

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 sissemak
sete 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.

R0390/C0050

Muud lisaomavahendid – kol
manda taseme omavahendid

See on selliste muude lisaomavahendite summa, mis vastavad kol
manda taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0400/C0010

Lisaomavahendid kokku

See on lisaomavahendite kirjete kogusumma.

R0400/C0040

Lisaomavahendid kokku – teise See on selliste lisaomavahendite kirjete kogusumma, mis vastavad
taseme omavahendid
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 täitmi See on kõigi selliste põhiomavahendite kirjete ja lisaomavahendite
kirjete summa, mis vastavad esimese, teise ja kolmanda taseme oma
seks kasutada olevad omava
hendid kokku
vahendite kriteeriumidele ning mida saab seega kasutada solventsus
kapitalinõude täitmiseks.

R0500/C0020

Solventsuskapitalinõude täitmi See on kõigi selliste põhiomavahendite kirjete summa, mis vastavad
piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele ja mida
seks kasutada olevad omava
saab seega kasutada solventsuskapitalinõude täitmiseks.
hendid kokku – piiranguteta
esimese taseme omavahendid

R0500/C0030

Solventsuskapitalinõude täitmi See on kõigi selliste põhiomavahendite kirjete summa, mis vastavad
piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele ja mida
seks kasutada olevad omava
saab seega kasutada solventsuskapitalinõude täitmiseks.
hendid kokku – piirangutega
esimese taseme omavahendid

R0500/C0040

Solventsuskapitalinõude täitmi
seks kasutada olevad omava
hendid kokku – teise taseme
omavahendid

See on kõigi selliste põhiomavahendite kirjete ja lisaomavahendite
kirjete summa pärast kohandamist, mis vastavad teise taseme omava
henditesse liigitamise kriteeriumidele ning mida saab seega kasutada
solventsuskapitalinõude täitmiseks.

R0500/C0050

Solventsuskapitalinõude täitmi
seks kasutada olevad omava
hendid kokku – kolmanda ta
seme omavahendid

See on kõigi selliste põhiomavahendite kirjete ja lisaomavahendite
kirjete summa pärast kohandamist, mis vastavad kolmanda taseme
omavahenditesse liigitamise kriteeriumidele ning mida saab seega ka
sutada solventsuskapitalinõude täitmiseks.

R0510/C0010

Miinimumkapitalinõude täitmi See on kõigi selliste põhiomavahendite kirjete summa pärast kohan
seks kasutada olevad omava
damist, mis vastavad esimese ja teise taseme omavahendite kriteeriu
hendid kokku
midele ning mida saab seega kasutada miinimumkapitalinõude täit
miseks.
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R0510/C0020

Miinimumkapitalinõude täitmi
seks kasutada olevad omava
hendid kokku – piiranguteta
esimese taseme omavahendid

See on kõigi selliste põhiomavahendite kirjete summa pärast kohan
damist, mis vastavad piiranguteta esimese taseme omavahendite kri
teeriumidele ja mida saab seega kasutada miinimumkapitalinõude
täitmiseks.

R0510/C0030

Miinimumkapitalinõude täitmi
seks kasutada olevad omava
hendid kokku – piirangutega
esimese taseme omavahendid

See on kõigi selliste põhiomavahendite kirjete summa pärast kohan
damist, mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kri
teeriumidele ja mida saab seega kasutada miinimumkapitalinõude
täitmiseks.

R0510/C0040

Miinimumkapitalinõude täitmi See on kõigi selliste põhiomavahendite kirjete summa pärast kohan
seks kasutada olevad omava
damist, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele ja
hendid kokku – teise taseme
mida saab seega kasutada miinimumkapitalinõude täitmiseks.
omavahendid

R0540/C0010

Solventsuskapitalinõude täitmi See on selliste kasutadaolevate omavahendite kogusumma, mis on
solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased.
seks nõuetekohased omava
hendid kokku

R0540/C0020

Solventsuskapitalinõude täitmi See on selliste piiranguteta esimese taseme omavahendite kirjete
summa, mis on solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased.
seks nõuetekohased omava
hendid kokku – piiranguteta
esimese taseme omavahendid

R0540/C0030

Solventsuskapitalinõude täitmi See on selliste piirangutega esimese taseme omavahendite kirjete
summa, mis on solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased.
seks nõuetekohased omava
hendid kokku – piirangutega
esimese taseme omavahendid

R0540/C0040

Solventsuskapitalinõude täitmi See on selliste teise taseme omavahendite kirjete summa, mis on sol
seks nõuetekohased omava
ventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased.
hendid kokku – teise taseme
omavahendid

R0540/C0050

Solventsuskapitalinõude täitmi See on selliste kolmanda taseme omavahendite kirjete summa, mis
on solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased.
seks nõuetekohased omava
hendid kokku – kolmanda ta
seme omavahendid

R0550/C0010

Miinimumkapitalinõude täitmi See on selliste omavahendite kirjete kogusumma, mis on miinimum
seks nõuetekohased omava
kapitalinõude täitmiseks nõuetekohased.
hendid kokku

R0550/C0020

Miinimumkapitalinõude täitmi See on selliste piiranguteta esimese taseme omavahendite kirjete
seks nõuetekohased omava
summa, mis on miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased.
hendid kokku – piiranguteta
esimese taseme omavahendid

R0550/C0030

Miinimumkapitalinõude täitmi See on selliste piirangutega esimese taseme omavahendite kirjete
summa, mis on miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased.
seks nõuetekohased omava
hendid kokku – piirangutega
esimese taseme omavahendid
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R0550/C0040

Miinimumkapitalinõude täitmi See on selliste teise taseme omavahendite kirjete summa, mis on mii
seks nõuetekohased omava
nimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased.
hendid kokku – teise taseme
omavahendid

R0580/C0010

Solventsuskapitalinõue

See on kogu kindlustus- või edasikindlustusandja solventsuskapitali
nõue kokku, mis vastab asjaomases solventsuskapitalinõude vormis
avalikustatavale solventsuskapitalinõudele.

R0600/C0010

Miinimumkapitalinõue

See on kindlustus- või edasikindlustusandja miinimumkapitalinõue,
mis vastab asjaomases miinimumkapitalinõude vormis avalikustata
vale miinimumkapitalinõudele.

R0620/C0010

Nõuetekohaste omavahendite
suhe solventsuskapitalinõu
desse

See on solventsuse suhtarv, mis võrdub solventsuskapitalinõude täit
miseks nõuetekohased omavahendid kokku jagatuna solventsuskapi
talinõude summaga.

R0640/C0060

Nõuetekohaste omavahendite
suhe miinimumkapitalinõu
desse

See on miinimumkapitalinõude suhtarv, mis võrdub miinimumkapi
talinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku jagatuna
miinimumkapitalinõude summaga.

Korrigeerimisreserv
R0700/C0060

Summa, mille võrra varad üle
tavad kohustisi

See on summa, mille võrra varad ületavad kohustisi vastavalt Sol
ventsus 2 bilansi andmetele.

R0710/C0060

Omaaktsiad (otseselt ja kaud
selt hoitavad)

See on kindlustus- või edasikindlustusandja poolt nii otseselt kui ka
kaudselt hoitavate omaaktsiate summa.

R0720/C0060

Prognoositavad dividendid, väl Kindlustus- või edasikindlustusandja prognoositavad dividendid, väl
jamaksed ja maksud
jamaksed ja maksud.

R0730/C0060

Muud põhiomavahendite kir
jed

Artikli 68 punkti a alapunktide i–v, artikli 72 punkti a ja artikli 76
punkti a kohased põhiomavahendite kirjed, samuti põhiomavahen
dite kirjed, mille on heaks kiitnud järelevalveasutus vastavalt delegee
ritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 79.

R0740/C0060

Kattuvusega kohandamise
portfellide ja eraldatud vahen
dite kogumite kohandamine
seoses piirangutega omavahen
dite kirjetega

See on kogusumma, mille võrra kattuvusega kohandamise portfelle
ja eraldatud vahendite kogumeid kohandatakse korrigeerimisreser
viga seoses piirangutega omavahendite kirjetega.

R0760/C0060

Korrigeerimisreserv – kokku

See on kindlustus- või edasikindlustusandja korrigeerimisreserv enne
muudes finantssektori üksustes olevate märkimisväärsete osaluste
mahaarvamist vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile
68.

R0770/C0060

Tuleviku kindlustusmaksetes si Korrigeerimisreserv hõlmab summat, mille võrra varad ületavad ko
salduv oodatav kasum – elu
hustisi ja mis vastab tuleviku kindlustusmaksetes sisalduvale oodata
kindlustustegevus
vale kasumile. Selles lahtris esitatakse vastav summa kindlus- või
edasikindlustusandja elukindlustustegevuse puhul.
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R0780/C0060

Tuleviku kindlustusmaksetes si Korrigeerimisreserv hõlmab summat, mille võrra varad ületavad ko
salduv oodatav kasum – kahju hustisi ja mis vastab tuleviku kindlustusmaksetes sisalduvale oodata
kindlustustegevus
vale kasumile. Selles lahtris esitatakse vastav summa kindlus- või
edasikindlustusandja kahjukindlustustegevuse puhul.

R0790/C0060

Tuleviku kindlustusmaksetes si See on tuleviku kindlustusmaksetes sisalduva oodatava kasumi kogu
salduv oodatav kasum kokku
summa.

S.25.01. – Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul
Üldised märkused:
Käesolevas punktis käsitletakse teabe iga-aastast avalikustamist üksikute üksuste kohta.

R0010–R0050/
C0110

KIRJE

JUHISED

Solventsuskapitalinõude bruto
summa

Iga mooduli kapitalinõude brutosumma, mis on arvutatud standard
valemi kohaselt.
Solventsuskapitalinõude netosumma ja brutosumma vahe on vasta
valt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 205 arvesse võeta
vad tuleviku määramata hüvitised.
Selle summa puhul võetakse asjaomasel juhul täielikult arvesse direk
tiivi 2009/138/EÜ artikli 304 kohast hajutamise mõju.
Nende lahtrite puhul võetakse arvesse kohanduse jaotamist, mis on
tingitud eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise
portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest üksuse ta
sandil.

R0060/C0110

Solventsuskapitalinõude bruto
summa – hajutamine

Brutoriskimoodulite põhisolventsuskapitalinõude hajutamise mõju
summa, mis on tingitud direktiivi 2009/138/EÜ IV lisas määratletud
korrelatsioonimaatriksi kohaldamisest.
See summa esitatakse negatiivse väärtusena.

R0070/C0110

Solventsuskapitalinõude bruto
summa – immateriaalse vara
risk

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 205 kohased tuleviku
määramata hüvitised immateriaalse vara riski puhul on standardva
lemi kasutamise korral null.

R0100/C0110

Solventsuskapitalinõude bruto
summa – põhisolventsuskapi
talinõue

Standardvalemi kohaselt arvutatud põhisolventsuskapitalinõude
summa enne tuleviku määramata hüvitiste arvessevõtmist vastavalt
määruse (EL) 2015/35 artiklile 205.
Selle summa puhul võetakse täielikult arvesse
2009/138/EÜ artikli 304 kohast hajutamise mõju.

direktiivi

Selle lahtri puhul võetakse arvesse kohanduse jaotamist, mis on tin
gitud eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise
portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest üksuse ta
sandil.
See summa võrdub standardvalemi riskimoodulite brutokapitali
nõuete summaga ja selle puhul võetakse arvesse standardvalemi raa
mes hajutamise mõjuga seotud kohandust.
R0030/C0080

Kindlus- või edasikindlustu
sandja parameeter – elukind
lustuse kindlustusrisk

Märkige, millist kindlus- või edasikindlustusandja parameetrit on iga
riskimooduli puhul kasutatud. Valige üks järgmisest loetelust:
— annuiteetmaksete summa suurenemine
— puudub

31.12.2015

Euroopa Liidu Teataja

ET

KIRJE

R0040/C0080
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sandja parameeter – tervise
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Märkige, millist kindlus- või edasikindlustusandja parameetrit on iga
riskimooduli puhul kasutatud. Valige vähemalt üks järgmisest loete
lust:
— annuiteetmaksete summa suurenemine
— NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete riski standardhälve,
millele on osutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise
V peatüki 12. jaos
— NSLT tervisekindlustuse brutokindlustusmaksete riski standard
hälve, millele on osutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I
jaotise V peatüki 12. jaos
— mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohandamistegur
— NSLT tervisekindlustuse tehniliste eraldiste riski standardhälve,
millele on osutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise
V peatüki 12. jaos
— puudub
Kui kasutatud on mitut parameetrit, märkige kõnealused paramee
trid, eraldades need komaga.

R0050/C0080

Kindlus- või edasikindlustu
sandja parameeter – kahju
kindlustuse kindlustusrisk

Märkige, millist kindlus- või edasikindlustusandja parameetrit on iga
riskimooduli puhul kasutatud. Valige vähemalt üks järgmisest loete
lust:
—
—
—
—
—

R0010, R0030, Lihtsustused
R0040, R0050/
C0090

kahjukindlustuse kindlustusmaksete riski standardhälve
kahjukindlustuse brutokindlustusmaksete riski standardhälve
mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohandamistegur
kahjukindlustuse tehniliste eraldiste riski standardhälve
puudub

Märkige iga riskimooduli alammoodulid, mille puhul on kasutatud
lihtsustatud arvutusmeetodit.
Kui lihtsustatud arvutusmeetodeid on kasutatud ühe riskimooduli
mitme alammooduli puhul, märkige kõnealused alammoodulid, eral
dades need komaga.

Solventsuskapitalinõude arvutamine

R0130/C0100

Operatsioonirisk

Operatsiooniriski mooduli põhikapitalinõude summa, mis on arvuta
tud standardvalemi kohaselt.

R0140/C0100

Tehniliste eraldiste kahjumi
katmise võime

Tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse
summa, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt. See summa esita
takse negatiivse väärtusena.

R0150/C0100

Edasilükkunud maksude kah
jumi katmise võime

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimet arvestava kohan
duse summa, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt.
See summa esitatakse negatiivse väärtusena.
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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 kogumi puhul, mis
on seotud direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tööandjapensioni
kogumisega seotud tegevusega, mille suhtes kohaldatakse ülemineku
meetmeid. See kirje esitatakse üksnes üleminekuperioodi ajal.

R0200/C0100

Solventsuskapitalinõue, v.a li
sakapitalinõuded

Hajutatud solventsuskapitalinõude kogusumma enne mis tahes lisa
kapitalinõuet.

R0210/C0100

Juba kehtestatud lisakapitali
nõue

Lisakapitalinõude summa, mis on aruandekuupäeva seisuga juba
kehtestatud. See ei hõlma lisakapitalinõuet, mis on kehtestatud kõne
aluse kuupäeva ja järelevalveasutusele andmete esitamise kuupäeva
vahel või pärast andmete esitamist.
Üleminekuperioodil esitatakse see kirje ainult juhul, kui liikmesriik
on selle kohustuslikult kehtestanud vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 51 lõikele 2. Muul juhul jaotatakse lisakapitalinõude summa
riskimoodulite tinglike solventsuskapitalinõuete vahel. Täpne menet
lus tuleks eelnevalt kokku leppida riikliku järelevalveasutusega.

R0220/C0100

Solventsuskapitalinõue

Solventsuskapitalinõude summa.

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta
R0400/C0100

Kestusel põhineva aktsiariski
alammooduli kapitalinõue

Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõude summa.

R0410/C0100

Ülejäänud osa tinglike solvent
suskapitalinõuete kogusumma

Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete summa, kui kindlus
tus- 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 (üleminekuline) seotud eraldatud vahendite kogum).

R0430/C0100

Kattuvusega kohandamise
portfellide tinglike solventsus
kapitalinõuete kogusumma

Kõigi kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitali
nõuete kogusumma.

R0440/C0100

Hajutamise mõju seoses eralda
tud vahendite kogumite ting
like solventsuskapitalinõuete
agregeerimisega vastavalt artik
lile 304

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 kohase eraldatud vahendite kogu
mite ning kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa vahelise
hajutamise mõjust tuleneva kohanduse summa.
See võrdub eraldatud vahendite kogumite/kattuvusega kohandamise
portfellide/kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa tinglike
solventsuskapitalinõuete summa ja solventsuskapitalinõude kogu
summa vahega.

S.25.02. – Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlus
tusandjate puhul
Üldised märkused:
Käesolevas punktis käsitletakse teabe iga-aastast avalikustamist üksikute üksuste kohta.
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Avalikustatavad komponendid lepitakse kokku riiklike järelevalveasutuste ning kindlustus- ja edasikindlustusandjate
vahel.

KIRJE

C0010

JUHISED

Komponendi kordumatu Iga komponendi kordumatu number lepitakse kokku riikliku järelevalveasu
number
tusega, et kordumatult identifitseerida mudeli komponendid. Seda numbrit
tuleb alati kasutada koos iga kirje puhul esitatud asjaomase komponendi
kirjeldusega. Kui osalise sisemudeli puhul on ette nähtud jaotus samade ris
kimoodulite lõikes nagu standardvalemi puhul, kasutatakse järgmisi kompo
nentide 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 kind
lustus- või edasikindlustusandja igale komponendile numbri, mis ei ole 1–
7.
Seda numbrit tuleb alati kasutada koos asjaomase komponendi kirjeldusega
veeru C0030 iga kirje puhul. Komponentide numbreid tuleb kasutada järje
pidevalt.

C0020

Komponentide kirjeldus

Kõigi kindlustus- või edasikindlustusandja identifitseeritavate komponentide
kirjeldus vabas vormis. Need komponendid esitatakse võimaluse korral
kooskõlas standardvalemi kohaste riskimoodulitega vastavalt osalisele sise
mudelile. Iga komponent identifitseeritakse eraldi kirje all. Kindlustus- ja
edasikindlustusandjad identifitseerivad ja esitavad komponendid kõigil aru
andeperioodidel järjepidevalt, välja arvatud juhul, kui sisemudelit on muu
detud nii, et see mõjutab kategooriaid.
Tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime,
mida komponentide puhul ei ole arvesse võetud, esitatakse eraldi kompo
nentidena.

C0030

Solventsuskapitalinõude
arvutamine

Iga komponendi kapitalinõude summa, olenemata arvutusmeetodist (stan
dardvalem või osaline sisemudel), pärast tehniliste eraldiste ja/või edasilük
kunud maksude kahjumi katmise võimega seotud kohandamist, kui seda on
komponentide arvutamisel arvesse võetud.
Kui tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise
võime esitatakse eraldi komponentidena, peaks see olema kahjumi katmise
võime summa (need summad esitatakse negatiivse väärtusena).
Standardvalemi kohaselt arvutatud komponentide puhul esitatakse selles
lahtris tingliku solventsuskapitalinõude brutosumma. Osalise sisemudeli ko
haselt arvutatud komponentide puhul esitatakse väärtus, mille puhul on ar
vesse võetud arvutuses kajatatavaid tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid,
kuid mitte juhtimisotsuseid, mis on modelleeritud eraldi komponendina.
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Selle summa puhul võetakse asjaomasel juhul täielikult arvesse direktiivi
2009/138/EÜ artikli 304 kohast hajutamise mõju.
Kui see on asjakohane, ei võeta selle lahtri puhul arvesse kohanduse jaota
mist, mis on tingitud eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohanda
mise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasan
dil.

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 ar
vesse võetud
4 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid ei ole arvesse võetud.

C0070

Mudeli kohaselt arvuta
tud summa

Selles veerus esitatakse iga komponendi puhul osalise sisemudeli kohaselt
arvutatud summa. Seepärast peaks standardvalemi kohaselt arvutatud
summa võrduma veerus C0040 ja veerus C0060 esitatud summade vahega.

C0080

Kindlus- või edasikind
lustusandja parameeter

Komponentide puhul, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt, kasutades
kindlus- või edasikindlustusandja parameetreid, valige üks järgmisest loete
lust:
Elukindlustuse kindlustusriski puhul:
— annuiteetmaksete summa suurenemine
— puudub
Tervisekindlustusriski puhul:
— annuiteetmaksete summa suurenemine
— NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete riski standardhälve
— NSLT tervisekindlustuse brutokindlustusmaksete riski standardhälve
— mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohandamistegur
— NSLT tervisekindlustuse tehniliste eraldiste riski standardhälve
— puudub
Kahjukindlustuse kindlustusriski puhul:
— kahjukindlustuse kindlustusmaksete riski standardhälve
— kahjukindlustuse brutokindlustusmaksete riski standardhälve
— mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohandamistegur
— kahjukindlustuse tehniliste eraldiste riski standardhälve
— puudub
Kui kasutatud on mitut parameetrit, märkige kõnealused parameetrid, eral
dades need komaga.
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Komponentide puhul, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt, kasutades
lihtsustusi, tuleks märkida iga riskimooduli alammoodulid, mille puhul ka
sutati lihtsustatud arvutusmeetodit.
Kui lihtsustatud arvutusmeetodeid on kasutatud ühe riskimooduli mitme
alammooduli puhul, märkige kõnealused alammoodulid, eraldades need ko
maga.

R0110/C0100

Hajutamata komponen
did kokku

R0060/C0100

Hajutamine

Kõigi komponentide summa.

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.

R0160/C0100

Direktiivi 2003/41/EÜ artiklis 17 sätestatud eeskirjade kohaselt arvutatud
Direktiivi 2003/41/EÜ
artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõude summa eraldatud vahendite kogumi puhul, mis on seotud di
kapitalinõue
rektiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tööandjapensioni kogumisega seotud
tegevusega, mille suhtes kohaldatakse üleminekumeetmeid. See kirje esita
takse üksnes üleminekuperioodi ajal.

R0200/C0100

Solventsuskapitalinõue,
v.a lisakapitalinõuded

Hajutatud solventsuskapitalinõude kogusumma enne mis tahes lisakapitali
nõuet.

R0210/C0100

Lisakapitalinõuded

Lisakapitalinõuete summa, mis on aruandekuupäeva seisuga juba kehtesta
tud. See ei hõlma lisakapitalinõuet, mis on kehtestatud kõnealuse kuupäeva
ja järelevalveasutusele andmete esitamise kuupäeva vahel või pärast and
mete esitamist.
Üleminekuperioodil esitatakse see kirje ainult juhul, kui liikmesriik on selle
kohustuslikult kehtestanud vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 51 lõi
kele 2. Muul juhul jaotatakse lisakapitalinõude summa riskimoodulite ting
like solventsuskapitalinõuete vahel. Täpne menetlus tuleks eelnevalt kokku
leppida riikliku järelevalveasutusega.

R0220/C0100

Solventsuskapitalinõue

Üldine solventsuskapitalinõue, sh lisakapitalinõuded.

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

R0300/C0100

Üldise tehniliste eral
diste kahjumi katmise
võime summa/hinnang

Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis hõl
mab komponentide puhul arvesse võetud osa ja üheainsa komponendina
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 akt
Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõude summa.
siariski alammooduli ka
pitalinõue
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R0410/C0100

Kindlustus- või edasi
Kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa tinglike solventsuskapi
kindlustusandja ülejää
talinõuete summa, kui kindlustus- või edasikindlustusandjal on eraldatud
nud osa tinglike solvent vahendite kogum.
suskapitalinõuete kogu
summa

R0420/C0100

Eraldatud vahendite ko
gumite tinglike solvent
suskapitalinõuete kogu
summa

Kõigi eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogu
summa, kui kindlustus- või edasikindlustusandjal on eraldatud vahendite
kogum (v.a direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevusega (ülemineku
line) seotud eraldatud vahendite kogum).

R0430/C0100

Kattuvusega kohanda
mise portfellide tinglike
solventsuskapitalinõuete
kogusumma

Kõigi kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete
kogusumma.

Hajutamise mõju seoses
eraldatud vahendite ko
gumite tinglike solvent
suskapitalinõuete agre
geerimisega vastavalt ar
tiklile 304

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 kohase eraldatud vahendite kogumite
ning kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa vahelise hajutamise
mõjust tuleneva kohanduse summa.

R0440/C0100

Seda kirjet ei ole vaja esitada, kui solventsuskapitalinõue arvutatakse eralda
tud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tasandil.

See võrdub eraldatud vahendite kogumite/kattuvusega kohandamise portfel
lide/kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa tinglike solventsus
kapitalinõuete summa ja lahtris R0200/C0100 esitatud solventsuskapitali
nõude vahega.

S.25.03. – Solventsuskapitalinõue täielikku sisemudelit kasutatavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul
Üldised märkused:
Käesolevas punktis käsitletakse teabe iga-aastast avalikustamist üksikute üksuste kohta.
Avalikustatavad komponendid lepitakse kokku riiklike järelevalveasutuste ning kindlustus- ja edasikindlustusandjate
vahel.

KIRJE

C0010

JUHISED

Komponendi kordumatu Täieliku sisemudeli iga komponendi kordumatu number lepitakse kokku rii
number
kliku järelevalveasutusega, et kordumatult identifitseerida mudeli kompo
nendid. Seda numbrit tuleb alati kasutada koos asjaomase komponendi kir
jeldusega veeru C0020 iga kirje puhul.
Komponentide numbreid tuleb kasutada järjepidevalt.

C0020

Komponentide kirjeldus

Kõigi kindlustus- või edasikindlustusandja poolt täieliku sisemudeli puhul
identifitseeritavate komponentide kirjeldus vabas vormis. Need komponen
did ei pea olema täpselt kooskõlas standardvalemi puhul määratletud riski
dega. Iga komponent identifitseeritakse eraldi kirje all. Kindlustus- ja edasi
kindlustusandjad identifitseerivad ja esitavad komponendid kõigil aruande
perioodidel 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.
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Solventsuskapitalinõude
arvutamine

Iga komponendi kapitalinõude netosumma pärast tehniliste eraldiste ja/või
edasilükkunud maksudega seotud tulevikus tehtavate juhtimisotsustega ko
handamist, kui see on asjakohane, arvutatuna täieliku sisemudeli kohaselt
hajutamata alusel, sel määral, mil kõnealuseid kohandusi on mudelis kom
ponentide 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.

R0110/C0100

Hajutamata komponen
did 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 esitatakse negatiivse väärtusena.

R0160/C0100

Direktiivi 2003/41/EÜ artiklis 17 sätestatud eeskirjade kohaselt arvutatud
Direktiivi 2003/41/EÜ
artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõude summa eraldatud vahendite kogumi puhul, mis on seotud di
rektiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tööandjapensioni kogumisega seotud
kapitalinõue
tegevusega, mille suhtes kohaldatakse üleminekumeetmeid. See kirje esita
takse üksnes üleminekuperioodi ajal.

R0200/C0100

Solventsuskapitalinõue,
v.a lisakapitalinõuded

Hajutatud solventsuskapitalinõude kogusumma enne mis tahes lisakapitali
nõuet.

R0210/C0100

Lisakapitalinõuded

Lisakapitalinõude summa, mis on aruandekuupäeva seisuga juba kehtesta
tud. See ei hõlma lisakapitalinõuet, mis on kehtestatud kõnealuse kuupäeva
ja järelevalveasutusele andmete esitamise kuupäeva vahel või pärast and
mete esitamist.
Üleminekuperioodil esitatakse see kirje ainult juhul, kui liikmesriik on selle
kohustuslikult kehtestanud vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 51 lõi
kele 2. Muul juhul jaotatakse lisakapitalinõude summa riskimoodulite ting
like solventsuskapitalinõuete vahel. Täpne menetlus tuleks eelnevalt kokku
leppida riikliku järelevalveasutusega.

R0220/C0100

Solventsuskapitalinõue

Täieliku sisemudeli kohaselt arvutatud solventsuskapitalinõude kogu
summa.

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

R0300/C0100

Üldise tehniliste eral
diste kahjumi katmise
võime summa/hinnang

Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis hõl
mab iga komponendi puhul arvesse võetud osa ja üheainsa komponendina
esitatud osa.

R0310/C0100

Üldise edasilükkunud
maksude kahjumi kat
mise võime summa/hin
nang

Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang,
mis hõlmab iga komponendi puhul arvesse võetud osa ja üheainsa kompo
nendina esitatud osa.
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R0410/C0100

Ülejäänud osa tinglike
solventsuskapitalinõuete
kogusumma

Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete summa, kui kindlustus- või
edasikindlustusandjal on eraldatud vahendite kogum.

R0420/C0100

Eraldatud vahendite ko
gumite tinglike solvent
suskapitalinõuete kogu
summa

Kõigi eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogu
summa, kui kindlustus- või edasikindlustusandjal on eraldatud vahendite
kogum (v.a direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevusega (ülemineku
line) seotud eraldatud vahendite kogum).

R0430/C0100

Kattuvusega kohanda
mise portfellide tinglike
solventsuskapitalinõuete
kogusumma

Kõigi kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete
kogusumma.

R0440/C0100

Hajutamise mõju seoses
eraldatud vahendite ko
gumite tinglike solvent
suskapitalinõuete agre
geerimisega vastavalt ar
tiklile 304

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 kohase eraldatud vahendite kogumite
ning kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa vahelise hajutamise
mõjust tuleneva kohanduse summa.
See võrdub eraldatud vahendite kogumite/kattuvusega kohandamise portfel
lide/kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa tinglike solventsus
kapitalinõuete summa ja solventsuskapitalinõude kogusumma vahega.

S.28.01. – Miinimumkapitalinõue – üksnes elukindlustus või selle edasikindlustus või üksnes kahjukindlustus
või selle edasikindlustus
Üldised märkused:
Käesolevas punktis käsitletakse teabe iga-aastast avalikustamist üksikute üksuste kohta.
Vormi S.28.01 esitavad muud kindlustus- ja edasikindlustusandjad kui need, kes tegelevad nii elu- kui ka kahjukind
lustusega. Nii elu- kui ka kahjukindlustusega tegelevad kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad selle asemel vormi
S.28.02.
Käesolev vorm täidetakse Solventsus II hindamismeetodi alusel, st kindlustusmaksed on määratletud kui kindlustus- või
edasikindlustusandjale konkreetsel ajavahemikul tasumisele kuuluvad kindlustusmaksed (nagu määratletud delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 1 lõikes 11).
Kõik viited tehnilistele eraldistele käsitlevad tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja ülemineku
meetmetest tingitud kohandustega.
Miinimumkapitalinõude arvutamisel kombineeritakse lineaarset valemit alammääraga 25 % ja solventsuskapitalinõude
ülempiiriga 45 %. Miinimumkapitalinõudele kohaldatakse absoluutset alammäära, mis sõltub kindlustus- ja edasikindlus
tusandja iseloomust (nagu määratletud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 129 lõike 1 punktis d).
KIRJE

JUHISED

C0010/R0010

Lineaarse valemi osa
kahjukindlustuslepingu
test ja kahjukindlustuse
edasikindlustuslepingu
test tulenevate kohus
tuste korral – MCR(NL)
tulemus

See on selline lineaarse valemi osa kahjukindlustuslepingutest ja kahjukind
lustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste korral, mis on ar
vutatud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 250.

C0020/R0020

Ravikulukindlustus ja
proportsionaalne edasi
kindlustus – tervikuna
arvutatud tehniliste eral
diste ja parima hin
nangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised ravikulukindlustuse ja pro
portsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja
selle alammäär võrdub nulliga.
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C0030/R0020

Ravikulukindlustus ja
proportsionaalne edasi
kindlustus – netokind
lustusmaksed (ilma eda
sikindlustuseta) viimase
12 kuu jooksul

See on ravikulukindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse kindlustus
maksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute
kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0020/R0030

Sissetuleku kaotuse
kindlustus ja proport
sionaalne edasikindlus
tus – tervikuna arvuta
tud tehniliste eraldiste ja
parima hinnangu neto
summa (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste
varakogumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised sissetuleku kaotuse kind
lustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade ma
haarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0030

Sissetuleku kaotuse
kindlustus ja proport
sionaalne edasikindlus
tus – netokindlustus
maksed (ilma edasikind
lustuseta) viimase 12
kuu jooksul

See on sissetuleku kaotuse kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse
kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustus
lepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nul
liga.

C0020/R0040

Tööõnnetuse ja kutse
haiguse kindlustus ja
proportsionaalne edasi
kindlustus – tervikuna
arvutatud tehniliste eral
diste ja parima hin
nangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised tööõnnetuse ja kutsehai
guse kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasi
kindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate
summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0040

Tööõnnetuse ja kutse
haiguse kindlustus ja
proportsionaalne edasi
kindlustus – netokind
lustusmaksed (ilma eda
sikindlustuseta) viimase
12 kuu jooksul

See on tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuse ja proportsionaalse edasi
kindlustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast eda
sikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär
võrdub nulliga.

C0020/R0050

Mootorsõiduki valdaja
vastutuskindlustus ja
proportsionaalne edasi
kindlustus – tervikuna
arvutatud tehniliste eral
diste ja parima hin
nangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised mootorsõiduki valdaja
vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasi
kindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate
summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0050

Mootorsõiduki valdaja
vastutuskindlustus ja
proportsionaalne edasi
kindlustus – netokind
lustusmaksed (ilma eda
sikindlustuseta) viimase
12 kuu jooksul

See on mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasi
kindlustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast eda
sikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär
võrdub nulliga.
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C0020/R0060

Maismaasõidukite kind
lustus ja proportsio
naalne edasikindlustus –
tervikuna arvutatud teh
niliste eraldiste ja pa
rima hinnangu neto
summa (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste
varakogumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised maismaasõidukite kindlus
tuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaar
vamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0060

Maismaasõidukite kind
lustus ja proportsio
naalne edasikindlustus –
netokindlustusmaksed
(ilma edasikindlustuseta)
viimase 12 kuu jooksul

See on maismaasõidukite kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse
kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustus
lepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nul
liga.

C0020/R0070

Merenduse, lennunduse
ja transpordi kindlustus
ja proportsionaalne eda
sikindlustus – tervikuna
arvutatud tehniliste eral
diste ja parima hin
nangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised merenduse, lennunduse ja
transpordi kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate
summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0070

Merenduse, lennunduse
ja transpordi kindlustus
ja proportsionaalne eda
sikindlustus – netokind
lustusmaksed (ilma eda
sikindlustuseta) viimase
12 kuu jooksul

See on merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse ja proportsionaalse
edasikindlustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast
edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär
võrdub nulliga.

C0020/R0080

Tule- ja muu varakahju
kindlustus ja proport
sionaalne edasikindlus
tus – tervikuna arvuta
tud tehniliste eraldiste ja
parima hinnangu neto
summa (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste
varakogumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised tule- ja muu varakahju
kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlus
tuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade
mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0080

Tule- ja muu varakahju
kindlustus ja proport
sionaalne edasikindlus
tus – netokindlustus
maksed (ilma edasikind
lustuseta) viimase 12
kuu jooksul

See on tule- ja muu varakahju kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlus
tuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikind
lustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub
nulliga.

C0020/R0090

Üldine vastutuskindlus
tus ja proportsionaalne
edasikindlustus – tervi
kuna arvutatud tehni
liste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma
(ilma edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised üldise vastutuskindlustuse
ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest
ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist
ja selle alammäär võrdub nulliga.
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C0030/R0090

Üldine vastutuskindlus
tus ja proportsionaalne
edasikindlustus – neto
kindlustusmaksed (ilma
edasikindlustuseta) vii
mase 12 kuu jooksul

See on üldise vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse kind
lustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepin
gute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0020/R0100

Krediidi- ja garantiikind
lustus ja proportsio
naalne edasikindlustus –
tervikuna arvutatud teh
niliste eraldiste ja pa
rima hinnangu neto
summa (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste
varakogumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised krediidi- ja garantiikind
lustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustusle
pingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade ma
haarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0100

Krediidi- ja garantiikind
lustus ja proportsio
naalne edasikindlustus –
netokindlustusmaksed
(ilma edasikindlustuseta)
viimase 12 kuu jooksul

See on krediidi- ja garantiikindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse
kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustus
lepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nul
liga.

C0020/R0110

Õigusabikulude kindlus
tus ja proportsionaalne
edasikindlustus – tervi
kuna arvutatud tehni
liste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma
(ilma edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised õigusabikulude kindlus
tuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaar
vamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0110

Õigusabikulude kindlus
tus ja proportsionaalne
edasikindlustus – neto
kindlustusmaksed (ilma
edasikindlustuseta) vii
mase 12 kuu jooksul

See on õigusabikulude kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse
kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustus
lepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nul
liga.

C0020/R0120

Abistamisteenuste kind
lustus ja proportsio
naalne edasikindlustus –
tervikuna arvutatud teh
niliste eraldiste ja pa
rima hinnangu neto
summa (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste
varakogumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised abistamisteenuste kindlus
tuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaar
vamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0120

Abistamisteenuste kind
lustus ja proportsio
naalne edasikindlustus –
netokindlustusmaksed
(ilma edasikindlustuseta)
viimase 12 kuu jooksul

See on abistamisteenuste kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse
kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustus
lepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nul
liga.
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C0020/R0130

Muude finantskahjude
kindlustus ja proport
sionaalne edasikindlus
tus – tervikuna arvuta
tud tehniliste eraldiste ja
parima hinnangu neto
summa (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste
varakogumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised muude finantskahjude
kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlus
tuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade
mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0130

Muude finantskahjude
kindlustus ja proport
sionaalne edasikindlus
tus – netokindlustus
maksed (ilma edasikind
lustuseta) viimase 12
kuu jooksul

See on muude finantskahjude kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlus
tuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikind
lustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub
nulliga.

C0020/R0140

Tervisekindlustuse mit
teproportsionaalne eda
sikindlustus – tervikuna
arvutatud tehniliste eral
diste ja parima hin
nangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised tervisekindlustuse mitte
proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja
selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0140

Tervisekindlustuse mit
teproportsionaalne eda
sikindlustus – netokind
lustusmaksed (ilma eda
sikindlustuseta) viimase
12 kuu jooksul

See on tervisekindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse kindlustus
maksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute
kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0020/R0150

Isikukahjude mittepro
portsionaalne edasikind
lustus – tervikuna arvu
tatud tehniliste eraldiste
ja parima hinnangu ne
tosumma (ilma edasi
kindlustuseta/eriotstar
beliste varakogumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised isikukahjude mittepro
portsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja
selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0150

Isikukahjude mittepro
portsionaalne edasikind
lustus – netokindlustus
maksed (ilma edasikind
lustuseta) viimase 12
kuu jooksul

See on isikukahjude mitteproportsionaalse edasikindlustuse kindlustusmak
sed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kind
lustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0020/R0160

Merenduse, lennunduse
ja transpordi kindlustuse
mitteproportsionaalne
edasikindlustus – tervi
kuna arvutatud tehni
liste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma
(ilma edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised merenduse, lennunduse ja
transpordi kindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate
summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.
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C0030/R0160

Merenduse, lennunduse
ja transpordi kindlustuse
mitteproportsionaalne
edasikindlustus – neto
kindlustusmaksed (ilma
edasikindlustuseta) vii
mase 12 kuu jooksul

See on merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse mitteproportsio
naalse edasikindlustuse kindlustusmaksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul
pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle
alammäär võrdub nulliga.

C0020/R0170

Varakindlustuse mitte
proportsionaalne edasi
kindlustus – tervikuna
arvutatud tehniliste eral
diste ja parima hin
nangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised varakindlustuse mittepro
portsionaalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja
selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0170

Varakindlustuse mitte
proportsionaalne edasi
kindlustus – netokind
lustusmaksed (ilma eda
sikindlustuseta) viimase
12 kuu jooksul

See on varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse kindlustus
maksed (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute
kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0040/R0200

Lineaarse valemi osa
elukindlustuslepingutest
ja kahjukindlustuse eda
sikindlustuslepingutest
tulenevate kohustuste
korral – MCRL tulemus

See on lineaarse valemi sellise osa tulemus elukindlustuslepingutest ja elu
kindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste korral, mis on
arvutatud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 251.

C0050/R0210

Kasumiosalusega elu
kindlustuslepingutest tu
lenevad kohustused –
tagatud hüvitised – ter
vikuna arvutatud tehni
liste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma
(ilma edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta)

See on riskimarginaalita tehnilised eraldised seoses tagatud hüvitistega kasu
miosalusega elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul pärast
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate
summade mahaarvamist, kusjuures selle alammäär on null, ning ilma riski
marginaalita tehnilised eraldised edasikindlustuslepingutest tulenevate ko
hustuste puhul, kui aluseks olevad elukindlustuslepingutest tulenevad ko
hustused sisaldavad kasumiosalust, pärast edasikindlustuslepingutest ja
eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist,
kusjuures selle alammäär on null.

C0050/R0220

Kasumiosalusega elu
kindlustuslepingutest tu
lenevad kohustused –
tuleviku määramata hü
vitised – tervikuna arvu
tatud tehniliste eraldiste
ja parima hinnangu ne
tosumma (ilma edasi
kindlustuseta/eriotstar
beliste varakogumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised seoses kasumiosalusega
elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste tuleviku määramata hüvitis
tega pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest
sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0050/R0230

Investeerimisriskiga elu
kindlustuslepingutest tu
lenevad kohustused –
tervikuna arvutatud teh
niliste eraldiste ja pa
rima hinnangu neto
summa (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste
varakogumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised investeerimisriskiga elu
kindlustuslepingutest tulenevate kohustuste ja sellistest kindlustuslepingutest
tulenevate kohustustega seotud edasikindlustuslepingutest tulenevate kohus
tuste puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogu
mitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub
nulliga.
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Elukindlustuslepingutest
ja tervisekindlustusle
pingutest ning nendega
seotud edasikindlustus
lepingutest tulenevad
muud kohustused – ter
vikuna arvutatud tehni
liste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma
(ilma edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta)

See on ilma riskimarginaalita tehnilised eraldised kõigist elukindlustuslepin
gutest tulenevate muude kohustuste ja sellistest kindlustuslepingutest tule
nevate kohustustega seotud edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste
puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest
sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.
Siin tuleb esitada kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud
annuiteedid.

C0060/R0250

Kõigist elukindlustusle
pingutest ning nendega
seotud edasikindlustus
lepingutest tulenevate
kohustuste riskikapital
kokku – riskikapitali ne
tosumma (ilma edasi
kindlustuseta/eriotstar
beliste varakogumiteta)
kokku

Riskikapital kokku, st kõigi lepingute lõikes, millest tulenevad elukindlustus
lepingutest ja elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustu
sed seoses lepingute riskikapitaliga.

C0070/R0300

Miinimumkapitalinõude
üldine arvutamine – li
neaarne miinimumkapi
talinõue

Lineaarne miinimumkapitalinõue on kahjukindlustuslepingutest ja kahju
kindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud mii
nimumkapitalinõude lineaarse valemi osa ja elukindlustuslepingutest ja elu
kindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud mii
nimumkapitalinõude lineaarse valemi osa summa, mis on arvutatud vasta
valt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 249.

C0070/R0310

Miinimumkapitalinõude See on viimane direktiivi 2009/138/EÜ artiklite 103–127 kohaselt arvuta
üldine arvutamine – sol tav ja esitatav solventsuskapitalinõue – kas aasta solventsuskapitalinõue või
ventsuskapitalinõue
uuem, kui solventsuskapitalinõue on uuesti arvutatud (nt riskiprofiili muu
tumise tõttu), sealhulgas lisakapitalinõue. Kindlustus- ja edasikindlustusand
jad, kes kasutavad solventsuskapitalinõude arvutamiseks sisemudelit või
osalist sisemudelit, peaksid aluseks võtma asjakohase solventsuskapitali
nõude, välja arvatud juhul, kui riiklik järelevalveasutus nõuab direktiivi
2009/138/EÜ artikli 129 lõike 3 alusel tuginemist standardvalemile.

C0070/R0320

Miinimumkapitalinõude
üldine arvutamine –
miinimumkapitalinõude
ülemmäär

See on 45 % solventsuskapitalinõudest (sh mis tahes lisakapitalinõue) vasta
valt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 129 lõikele 3.

C0070/R0330

Miinimumkapitalinõude
üldine arvutamine –
miinimumkapitalinõude
alammäär

See on 25 % solventsuskapitalinõudest (sh mis tahes lisakapitalinõue) vasta
valt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 129 lõikele 3.

C0070/R0340

Miinimumkapitalinõude
üldine arvutamine –
kombineeritud miini
mumkapitalinõue

See on valemi sellise osa tulemus, mis on arvutatud vastavalt delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 248 lõikele 2.

C0070/R0350

Miinimumkapitalinõude
üldine arvutamine

See arvutatakse vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 129 lõike 1 punk
tile 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:
Käesolevas punktis käsitletakse teabe iga-aastast avalikustamist üksikute üksuste kohta.
Vormi S.28.02 esitavad kindlustusandjad, kes tegelevad nii elu- kui ka kahjukindlustusega. Muud kindlustus- ja edasikind
lustusandjad kui need, kes tegelevad nii elu- kui ka kahjukindlustusega, esitavad selle asemel vormi S.28.01.
Käesolev vorm täidetakse Solventsus II hindamismeetodi alusel, st kindlustusmaksed on määratletud kui kindlustus- või
edasikindlustusandjale konkreetsel ajavahemikul tasumisele kuuluvad kindlustusmaksed (nagu määratletud delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 1 lõikes 11).
Kõik viited tehnilistele eraldistele käsitlevad tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja ülemineku
meetmetest tingitud kohandustega.
Miinimumkapitalinõude arvutamisel kombineeritakse lineaarset valemit alammääraga 25 % ja solventsuskapitalinõude
ülempiiriga 45 %. Miinimumkapitalinõudele kohaldatakse absoluutset alammäära, mis sõltub kindlustus- ja edasikindlus
tusandja iseloomust (nagu määratletud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 129 lõike 1 punktis d).

KIRJE

JUHISED

C0010/R0010

Lineaarse valemi osa
kahjukindlustuslepingu
test ja kahjukindlustuse
edasikindlustuslepingu
test tulenevate kohus
tuste korral – MCR(NL,NL)
tulemus – kahjukindlus
tustegevus

See on selline lineaarse valemi osa kahjukindlustuslepingutest ja kahjukind
lustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul seoses kahju
kindlustus- või edasikindlustustegevusega, mis on arvutatud vastavalt dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 252 lõigetele 4 ja 5.

C0020/R0010

Lineaarse valemi osa
kahjukindlustuslepingu
test ja kahjukindlustuse
edasikindlustuslepingu
test tulenevate kohus
tuste korral – MCR(NL,L)
tulemus – elukindlustus
tegevus

See on selline lineaarse valemi osa kahjukindlustuslepingutest ja kahjukind
lustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul seoses elu
kindlustus- või edasikindlustustegevusega, mis on arvutatud vastavalt dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 252 lõigetele 9 ja 10.

C0030/R0020

Ravikulukindlustus ja
proportsionaalne edasi
kindlustus – tervikuna
arvutatud tehniliste eral
diste ja parima hin
nangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta) – kahjukind
lustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised
eraldised ravikulukindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pä
rast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõu
tavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0040/R0020

Ravikulukindlustus ja
proportsionaalne edasi
kindlustus – netokind
lustusmaksed (ilma eda
sikindlustuseta) viimase
12 kuu jooksul – kahju
kindlustustegevus

See on ravikulukindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse kindlustus
maksed seoses kahjukindlustustegevusega (jooksva) viimase 12 kuu jooksul
pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle
alammäär võrdub nulliga.
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C0050/R0020

Ravikulukindlustus ja
proportsionaalne edasi
kindlustus – tervikuna
arvutatud tehniliste eral
diste ja parima hin
nangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta) – elukindlus
tustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised eral
dised ravikulukindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate
summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0060/R0020

Ravikulukindlustus ja
proportsionaalne edasi
kindlustus – netokind
lustusmaksed (ilma eda
sikindlustuseta) viimase
12 kuu jooksul – elu
kindlustustegevus

See on ravikulukindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse kindlustus
maksed seoses elukindlustustegevusega (jooksva) viimase 12 kuu jooksul
pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle
alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0030

Sissetuleku kaotuse
kindlustus ja proport
sionaalne edasikindlus
tus – tervikuna arvuta
tud tehniliste eraldiste ja
parima hinnangu neto
summa (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste
varakogumiteta) – kah
jukindlustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised
eraldised sissetuleku kaotuse kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlus
tuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogu
mitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub
nulliga.

C0040/R0030

Sissetuleku kaotuse
kindlustus ja proport
sionaalne edasikindlus
tus – netokindlustus
maksed (ilma edasikind
lustuseta) viimase 12
kuu jooksul – kahju
kindlustustegevus

See on sissetuleku kaotuse kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse
kindlustusmaksed seoses kahjukindlustustegevusega (jooksva) viimase 12
kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarva
mist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0050/R0030

Sissetuleku kaotuse
kindlustus ja proport
sionaalne edasikindlus
tus – tervikuna arvuta
tud tehniliste eraldiste ja
parima hinnangu neto
summa (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste
varakogumiteta) – elu
kindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised eral
dised sissetuleku kaotuse kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse
puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest
sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0060/R0030

Sissetuleku kaotuse
kindlustus ja proport
sionaalne edasikindlus
tus – netokindlustus
maksed (ilma edasikind
lustuseta) viimase 12
kuu jooksul – elukind
lustustegevus

See on sissetuleku kaotuse kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse
kindlustusmaksed seoses elukindlustustegevusega (jooksva) viimase 12 kuu
jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja
selle alammäär võrdub nulliga.
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C0030/R0040

Tööõnnetuse ja kutse
haiguse kindlustus ja
proportsionaalne edasi
kindlustus – tervikuna
arvutatud tehniliste eral
diste ja parima hin
nangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta) – kahjukind
lustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised
eraldised tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuse ja proportsionaalse edasi
kindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest vara
kogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võr
dub nulliga.

C0040/R0040

Tööõnnetuse ja kutse
haiguse kindlustus ja
proportsionaalne edasi
kindlustus – netokind
lustusmaksed (ilma eda
sikindlustuseta) viimase
12 kuu jooksul – kahju
kindlustustegevus

See on tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuse ja proportsionaalse edasi
kindlustuse kindlustusmaksed seoses kahjukindlustustegevusega (jooksva)
viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete
mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0050/R0040

Tööõnnetuse ja kutse
haiguse kindlustus ja
proportsionaalne edasi
kindlustus – tervikuna
arvutatud tehniliste eral
diste ja parima hin
nangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta) – elukindlus
tustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised eral
dised tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuse ja proportsionaalse edasi
kindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest vara
kogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võr
dub nulliga.

C0060/R0040

Tööõnnetuse ja kutse
haiguse kindlustus ja
proportsionaalne edasi
kindlustus – netokind
lustusmaksed (ilma eda
sikindlustuseta) viimase
12 kuu jooksul – elu
kindlustustegevus

See on tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuse ja proportsionaalse edasi
kindlustuse kindlustusmaksed seoses elukindlustustegevusega (jooksva) vii
mase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete
mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0050

Mootorsõiduki valdaja
vastutuskindlustus ja
proportsionaalne edasi
kindlustus – tervikuna
arvutatud tehniliste eral
diste ja parima hin
nangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta) – kahjukind
lustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised
eraldised mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse ja proportsionaalse
edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest
varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär
võrdub nulliga.

C0040/R0050

Mootorsõiduki valdaja
vastutuskindlustus ja
proportsionaalne edasi
kindlustus – netokind
lustusmaksed (ilma eda
sikindlustuseta) viimase
12 kuu jooksul – kahju
kindlustustegevus

See on mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasi
kindlustuse kindlustusmaksed seoses kahjukindlustustegevusega (jooksva)
viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete
mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.
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C0050/R0050

Mootorsõiduki valdaja
vastutuskindlustus ja
proportsionaalne edasi
kindlustus – tervikuna
arvutatud tehniliste eral
diste ja parima hin
nangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta) – elukindlus
tustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised eral
dised mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasi
kindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest vara
kogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võr
dub nulliga.

C0060/R0050

Mootorsõiduki valdaja
vastutuskindlustus ja
proportsionaalne edasi
kindlustus – netokind
lustusmaksed (ilma eda
sikindlustuseta) viimase
12 kuu jooksul – elu
kindlustustegevus

See on mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasi
kindlustuse kindlustusmaksed seoses elukindlustustegevusega (jooksva) vii
mase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete
mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0060

Maismaasõidukite kind
lustus ja proportsio
naalne edasikindlustus –
tervikuna arvutatud teh
niliste eraldiste ja pa
rima hinnangu neto
summa (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste
varakogumiteta) – kah
jukindlustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised
eraldised maismaasõidukite kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse
puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest
sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0040/R0060

Maismaasõidukite kind
lustus ja proportsio
naalne edasikindlustus –
netokindlustusmaksed
(ilma edasikindlustuseta)
viimase 12 kuu jooksul
– kahjukindlustustege
vus

See on maismaasõidukite kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse
kindlustusmaksed seoses kahjukindlustustegevusega (jooksva) viimase 12
kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarva
mist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0050/R0060

Maismaasõidukite kind
lustus ja proportsio
naalne edasikindlustus –
tervikuna arvutatud teh
niliste eraldiste ja pa
rima hinnangu neto
summa (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste
varakogumiteta) – elu
kindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised eral
dised maismaasõidukite kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse
puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest
sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0060/R0060

Maismaasõidukite kind
lustus ja proportsio
naalne edasikindlustus –
netokindlustusmaksed
(ilma edasikindlustuseta)
viimase 12 kuu jooksul
– elukindlustustegevus

See on maismaasõidukite kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse
kindlustusmaksed seoses elukindlustustegevusega (jooksva) viimase 12 kuu
jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja
selle alammäär võrdub nulliga.
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C0030/R0070

Merenduse, lennunduse
ja transpordi kindlustus
ja proportsionaalne eda
sikindlustus – tervikuna
arvutatud tehniliste eral
diste ja parima hin
nangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta) – kahjukind
lustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised
eraldised merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse ja proportsio
naalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle
alammäär võrdub nulliga.

C0040/R0070

Merenduse, lennunduse
ja transpordi kindlustus
ja proportsionaalne eda
sikindlustus – netokind
lustusmaksed (ilma eda
sikindlustuseta) viimase
12 kuu jooksul – kahju
kindlustustegevus

See on merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse ja proportsionaalse
edasikindlustuse kindlustusmaksed seoses kahjukindlustustegevusega
(jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlus
tusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0050/R0070

Merenduse, lennunduse
ja transpordi kindlustus
ja proportsionaalne eda
sikindlustus – tervikuna
arvutatud tehniliste eral
diste ja parima hin
nangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta) – elukindlus
tustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised eral
dised merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse ja proportsionaalse
edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest
varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär
võrdub nulliga.

C0060/R0070

Merenduse, lennunduse
ja transpordi kindlustus
ja proportsionaalne eda
sikindlustus – netokind
lustusmaksed (ilma eda
sikindlustuseta) viimase
12 kuu jooksul – elu
kindlustustegevus

See on merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse ja proportsionaalse
edasikindlustuse kindlustusmaksed seoses elukindlustustegevusega (jooksva)
viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete
mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0080

Tule- ja muu varakahju
kindlustus ja proport
sionaalne edasikindlus
tus – tervikuna arvuta
tud tehniliste eraldiste ja
parima hinnangu neto
summa (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste
varakogumiteta) – kah
jukindlustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised
eraldised tule- ja muu varakahju kindlustuse ja proportsionaalse edasikind
lustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varako
gumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub
nulliga.

C0040/R0080

Tule- ja muu varakahju
kindlustus ja proport
sionaalne edasikindlus
tus – netokindlustus
maksed (ilma edasikind
lustuseta) viimase 12
kuu jooksul – kahju
kindlustustegevus

See on tule- ja muu varakahju kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlus
tuse kindlustusmaksed seoses kahjukindlustustegevusega (jooksva) viimase
12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaar
vamist ja selle alammäär võrdub nulliga.
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C0050/R0080

Tule- ja muu varakahju
kindlustus ja proport
sionaalne edasikindlus
tus – tervikuna arvuta
tud tehniliste eraldiste ja
parima hinnangu neto
summa (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste
varakogumiteta) – elu
kindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised eral
dised tule- ja muu varakahju kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlus
tuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogu
mitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub
nulliga.

C0060/R0080

Tule- ja muu varakahju
kindlustus ja proport
sionaalne edasikindlus
tus – netokindlustus
maksed (ilma edasikind
lustuseta) viimase 12
kuu jooksul – elukind
lustustegevus

See on tule- ja muu varakahju kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlus
tuse kindlustusmaksed seoses elukindlustustegevusega (jooksva) viimase 12
kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarva
mist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0090

Üldine vastutuskindlus
tus ja proportsionaalne
edasikindlustus – tervi
kuna arvutatud tehni
liste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma
(ilma edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta) – kahjukind
lustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised
eraldised üldise vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse pu
hul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sis
senõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0040/R0090

Üldine vastutuskindlus
tus ja proportsionaalne
edasikindlustus – neto
kindlustusmaksed (ilma
edasikindlustuseta) vii
mase 12 kuu jooksul –
kahjukindlustustegevus

See on üldise vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse kind
lustusmaksed seoses kahjukindlustustegevusega (jooksva) viimase 12 kuu
jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja
selle alammäär võrdub nulliga.

C0050/R0090

Üldine vastutuskindlus
tus ja proportsionaalne
edasikindlustus – tervi
kuna arvutatud tehni
liste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma
(ilma edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta) – elukindlus
tustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised eral
dised üldise vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul
pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sisse
nõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0060/R0090

Üldine vastutuskindlus
tus ja proportsionaalne
edasikindlustus – neto
kindlustusmaksed (ilma
edasikindlustuseta) vii
mase 12 kuu jooksul –
elukindlustustegevus

See on üldise vastutuskindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse kind
lustusmaksed seoses elukindlustustegevusega (jooksva) viimase 12 kuu
jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja
selle alammäär võrdub nulliga.
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C0030/R0100

Krediidi- ja garantiikind
lustus ja proportsio
naalne edasikindlustus –
tervikuna arvutatud teh
niliste eraldiste ja pa
rima hinnangu neto
summa (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste
varakogumiteta) – kah
jukindlustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised
eraldised krediidi- ja garantiikindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse
puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest
sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0040/R0100

Krediidi- ja garantiikind
lustus ja proportsio
naalne edasikindlustus –
netokindlustusmaksed
(ilma edasikindlustuseta)
viimase 12 kuu jooksul
– kahjukindlustustege
vus

See on krediidi- ja garantiikindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse
kindlustusmaksed seoses kahjukindlustustegevusega (jooksva) viimase 12
kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarva
mist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0050/R0100

Krediidi- ja garantiikind
lustus ja proportsio
naalne edasikindlustus –
tervikuna arvutatud teh
niliste eraldiste ja pa
rima hinnangu neto
summa (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste
varakogumiteta) – elu
kindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised eral
dised krediidi- ja garantiikindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse
puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest
sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0060/R0100

Krediidi- ja garantiikind
lustus ja proportsio
naalne edasikindlustus –
netokindlustusmaksed
(ilma edasikindlustuseta)
viimase 12 kuu jooksul
– elukindlustustegevus

See on krediidi- ja garantiikindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse
kindlustusmaksed seoses elukindlustustegevusega (jooksva) viimase 12 kuu
jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja
selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0110

Õigusabikulude kindlus
tus ja proportsionaalne
edasikindlustus – tervi
kuna arvutatud tehni
liste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma
(ilma edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta) – kahjukind
lustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised
eraldised õigusabikulude kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse
puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest
sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0040/R0110

Õigusabikulude kindlus
tus ja proportsionaalne
edasikindlustus – neto
kindlustusmaksed (ilma
edasikindlustuseta) vii
mase 12 kuu jooksul –
kahjukindlustustegevus

See on õigusabikulude kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse
kindlustusmaksed seoses kahjukindlustustegevusega (jooksva) viimase 12
kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarva
mist ja selle alammäär võrdub nulliga.
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C0050/R0110

Õigusabikulude kindlus
tus ja proportsionaalne
edasikindlustus – tervi
kuna arvutatud tehni
liste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma
(ilma edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta) – elukindlus
tustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised eral
dised õigusabikulude kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse puhul
pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sisse
nõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0060/R0110

Õigusabikulude kindlus
tus ja proportsionaalne
edasikindlustus – neto
kindlustusmaksed (ilma
edasikindlustuseta) vii
mase 12 kuu jooksul –
elukindlustustegevus

See on õigusabikulude kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse
kindlustusmaksed seoses elukindlustustegevusega (jooksva) viimase 12 kuu
jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja
selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0120

Abistamisteenuste kind
lustus ja proportsio
naalne edasikindlustus –
tervikuna arvutatud teh
niliste eraldiste ja pa
rima hinnangu neto
summa (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste
varakogumiteta) – kah
jukindlustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised
eraldised abistamisteenuste kindlustuse ja selle proportsionaalse edasikind
lustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varako
gumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub
nulliga.

C0040/R0120

Abistamisteenuste kind
lustus ja proportsio
naalne edasikindlustus –
netokindlustusmaksed
(ilma edasikindlustuseta)
viimase 12 kuu jooksul
– kahjukindlustustege
vus

See on abistamisteenuste kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse
kindlustusmaksed seoses kahjukindlustustegevusega (jooksva) viimase 12
kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarva
mist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0050/R0120

Abistamisteenuste kind
lustus ja proportsio
naalne edasikindlustus –
tervikuna arvutatud teh
niliste eraldiste ja pa
rima hinnangu neto
summa (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste
varakogumiteta) – elu
kindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised eral
dised abistamisteenuste kindlustuse ja selle proportsionaalse edasikindlus
tuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogu
mitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub
nulliga.

C0060/R0120

Abistamisteenuste kind
lustus ja proportsio
naalne edasikindlustus –
netokindlustusmaksed
(ilma edasikindlustuseta)
viimase 12 kuu jooksul
– elukindlustustegevus

See on abistamisteenuste kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlustuse
kindlustusmaksed seoses elukindlustustegevusega (jooksva) viimase 12 kuu
jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja
selle alammäär võrdub nulliga.
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C0030/R0130

Muude finantskahjude
kindlustus ja proport
sionaalne edasikindlus
tus – tervikuna arvuta
tud tehniliste eraldiste ja
parima hinnangu neto
summa (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste
varakogumiteta) – kah
jukindlustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised
eraldised muude finantskahjude kindlustuse ja proportsionaalse edasikind
lustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varako
gumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub
nulliga.

C0040/R0130

Muude finantskahjude
kindlustus ja proport
sionaalne edasikindlus
tus – netokindlustus
maksed (ilma edasikind
lustuseta) viimase 12
kuu jooksul – kahju
kindlustustegevus

See on muude finantskahjude kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlus
tuse kindlustusmaksed seoses kahjukindlustustegevusega (jooksva) viimase
12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaar
vamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0050/R0130

Muude finantskahjude
kindlustus ja proport
sionaalne edasikindlus
tus – tervikuna arvuta
tud tehniliste eraldiste ja
parima hinnangu neto
summa (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste
varakogumiteta) – elu
kindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised eral
dised muude finantskahjude kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlus
tuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogu
mitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub
nulliga.

C0060/R0130

Muude finantskahjude
kindlustus ja proport
sionaalne edasikindlus
tus – netokindlustus
maksed (ilma edasikind
lustuseta) viimase 12
kuu jooksul – elukind
lustustegevus

See on muude finantskahjude kindlustuse ja proportsionaalse edasikindlus
tuse kindlustusmaksed seoses elukindlustustegevusega (jooksva) viimase 12
kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarva
mist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0140

Tervisekindlustuse mit
teproportsionaalne eda
sikindlustus – tervikuna
arvutatud tehniliste eral
diste ja parima hin
nangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta) – kahjukind
lustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised
eraldised tervisekindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul
pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sisse
nõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0040/R0140

Tervisekindlustuse mit
teproportsionaalne eda
sikindlustus – netokind
lustusmaksed (ilma eda
sikindlustuseta) viimase
12 kuu jooksul – kahju
kindlustustegevus

See on tervisekindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse kindlustus
maksed seoses kahjukindlustustegevusega (jooksva) viimase 12 kuu jooksul
pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle
alammäär võrdub nulliga.
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C0050/R0140

Tervisekindlustuse mit
teproportsionaalne eda
sikindlustus – tervikuna
arvutatud tehniliste eral
diste ja parima hin
nangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta) – elukindlus
tustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised eral
dised tervisekindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate
summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0060/R0140

Tervisekindlustuse mit
teproportsionaalne eda
sikindlustus – netokind
lustusmaksed (ilma eda
sikindlustuseta) viimase
12 kuu jooksul – elu
kindlustustegevus

See on tervisekindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse kindlustus
maksed seoses elukindlustustegevusega (jooksva) viimase 12 kuu jooksul
pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle
alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0150

Isikukahjude mittepro
portsionaalne edasikind
lustus – tervikuna arvu
tatud tehniliste eraldiste
ja parima hinnangu ne
tosumma (ilma edasi
kindlustuseta/eriotstar
beliste varakogumiteta)
– kahjukindlustustege
vus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised
eraldised isikukahjude mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate
summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0040/R0150

Isikukahjude mittepro
portsionaalne edasikind
lustus – netokindlustus
maksed (ilma edasikind
lustuseta) viimase 12
kuu jooksul – kahju
kindlustustegevus

See on isikukahjude mitteproportsionaalse edasikindlustuse kindlustusmak
sed seoses kahjukindlustustegevusega (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pä
rast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alam
määr võrdub nulliga.

C0050/R0150

Isikukahjude mittepro
portsionaalne edasikind
lustus – tervikuna arvu
tatud tehniliste eraldiste
ja parima hinnangu ne
tosumma (ilma edasi
kindlustuseta/eriotstar
beliste varakogumiteta)
– elukindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised eral
dised isikukahjude mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast eda
sikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate
summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0060/R0150

Isikukahjude mittepro
portsionaalne edasikind
lustus – netokindlustus
maksed (ilma edasikind
lustuseta) viimase 12
kuu jooksul – elukind
lustustegevus

See on isikukahjude mitteproportsionaalse edasikindlustuse kindlustusmak
sed seoses elukindlustustegevusega (jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast
edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär
võrdub nulliga.
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C0030/R0160

Merenduse, lennunduse
ja transpordi kindlustuse
mitteproportsionaalne
edasikindlustus – tervi
kuna arvutatud tehni
liste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma
(ilma edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta) – kahjukind
lustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised
eraldised merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse mitteproportsio
naalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle
alammäär võrdub nulliga.

C0040/R0160

Merenduse, lennunduse
ja transpordi kindlustuse
mitteproportsionaalne
edasikindlustus – neto
kindlustusmaksed (ilma
edasikindlustuseta) vii
mase 12 kuu jooksul –
kahjukindlustustegevus

See on merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse mitteproportsio
naalse edasikindlustuse kindlustusmaksed seoses kahjukindlustustegevusega
(jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlus
tusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0050/R0160

Merenduse, lennunduse
ja transpordi kindlustuse
mitteproportsionaalne
edasikindlustus – tervi
kuna arvutatud tehni
liste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma
(ilma edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta) – elukindlus
tustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised eral
dised merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse mitteproportsio
naalse edasikindlustuse puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle
alammäär võrdub nulliga.

C0060/R0160

Merenduse, lennunduse
ja transpordi kindlustuse
mitteproportsionaalne
edasikindlustus – neto
kindlustusmaksed (ilma
edasikindlustuseta) vii
mase 12 kuu jooksul –
elukindlustustegevus

See on merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse mitteproportsio
naalse edasikindlustuse kindlustusmaksed seoses elukindlustustegevusega
(jooksva) viimase 12 kuu jooksul pärast edasikindlustuslepingute kindlus
tusmaksete mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0030/R0170

Varakindlustuse mitte
proportsionaalne edasi
kindlustus – tervikuna
arvutatud tehniliste eral
diste ja parima hin
nangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta) – kahjukind
lustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised
eraldised varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul pä
rast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõu
tavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0040/R0170

Varakindlustuse mitte
proportsionaalne edasi
kindlustus – netokind
lustusmaksed (ilma eda
sikindlustuseta) viimase
12 kuu jooksul – kahju
kindlustustegevus

See on varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse kindlustus
maksed seoses kahjukindlustustegevusega (jooksva) viimase 12 kuu jooksul
pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle
alammäär võrdub nulliga.

L 347/1412

Euroopa Liidu Teataja

ET

31.12.2015

KIRJE

JUHISED

C0050/R0170

Varakindlustuse mitte
proportsionaalne edasi
kindlustus – tervikuna
arvutatud tehniliste eral
diste ja parima hin
nangu netosumma (ilma
edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta) – elukindlus
tustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised eral
dised varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul pärast
edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate
summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0060/R0170

Varakindlustuse mitte
proportsionaalne edasi
kindlustus – netokind
lustusmaksed (ilma eda
sikindlustuseta) viimase
12 kuu jooksul – elu
kindlustustegevus

See on varakindlustuse mitteproportsionaalse edasikindlustuse kindlustus
maksed seoses elukindlustustegevusega (jooksva) viimase 12 kuu jooksul
pärast edasikindlustuslepingute kindlustusmaksete mahaarvamist ja selle
alammäär võrdub nulliga.

C0070/R0200

Lineaarse valemi osa
elukindlustuslepingutest
ja elukindlustuse edasi
kindlustuslepingutest tu
lenevate kohustuste kor
ral – MCR(L,NL) tulemus

See on selline lineaarse valemi osa elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse
edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul seoses kahjukindlus
tus- või edasikindlustustegevusega, mis on arvutatud vastavalt delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 252 lõigetele 4 ja 5.

C0080/R0200

Lineaarse valemi osa
elukindlustuslepingutest
ja elukindlustuse edasi
kindlustuslepingutest tu
lenevate kohustuste kor
ral – MCR(L,L) tulemus

See on selline lineaarse valemi osa elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse
edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul seoses elukindlustusvõi edasikindlustustegevusega, mis on arvutatud vastavalt delegeeritud mää
ruse (EL) 2015/35 artikli 252 lõigetele 9 ja 10.

C0090/R0210

Kasumiosalusega elu
kindlustuslepingutest tu
lenevad kohustused –
tagatud hüvitised – ter
vikuna arvutatud tehni
liste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma
(ilma edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta) – kahjukind
lustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised
eraldised tagatud hüvitiste puhul seoses kasumiosalusega elukindlustuslepin
gutest tuleneva kohustustega pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist, kusjuures
selle alammäär on null, ning kahjukindlustustegevusega seotud ilma riski
marginaalita tehnilised eraldised edasikindlustuslepingutest tulenevate ko
hustuste puhul, kui aluseks olevad kindlustuslepingutest tulenevad kohustu
sed sisaldavad kasumiosalust, pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstar
belistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist, kusjuures
selle alammäär on null.

C0110/R0210

Kasumiosalusega elu
kindlustuslepingutest tu
lenevad kohustused –
tagatud hüvitised – ter
vikuna arvutatud tehni
liste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma
(ilma edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta) – elukindlus
tustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised eral
dised tagatud hüvitiste puhul seoses kasumiosalusega elukindlustuslepingu
test tuleneva kohustustega pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelis
test varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist, kusjuures selle
alammäär on null, ning elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaa
lita tehnilised eraldised edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste pu
hul, kui aluseks olevad kindlustuslepingutest tulenevad kohustused sisalda
vad kasumiosalust, pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest va
rakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist, kusjuures selle alam
määr on null.
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C0090/R0220

Kasumiosalusega elu
kindlustuslepingutest tu
lenevad kohustused –
tuleviku määramata hü
vitised – tervikuna arvu
tatud tehniliste eraldiste
ja parima hinnangu ne
tosumma (ilma edasi
kindlustuseta/eriotstar
beliste varakogumiteta)
– kahjukindlustustege
vus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised
eraldised tuleviku määramata hüvitiste puhul seoses kasumiosalusega elu
kindlustuslepingutest tulenevate kohustustega pärast edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarva
mist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0110/R0220

Kasumiosalusega elu
kindlustuslepingutest tu
lenevad kohustused –
tuleviku määramata hü
vitised – tervikuna arvu
tatud tehniliste eraldiste
ja parima hinnangu ne
tosumma (ilma edasi
kindlustuseta/eriotstar
beliste varakogumiteta)
– elukindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised eral
dised tuleviku määramata hüvitiste puhul seoses kasumiosalusega elukind
lustuslepingutest tulenevate kohustustega pärast edasikindlustuslepingutest
ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist
ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0090/R0230

Investeerimisriskiga elu
kindlustuslepingutest tu
lenevad kohustused –
tervikuna arvutatud teh
niliste eraldiste ja pa
rima hinnangu neto
summa (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste
varakogumiteta) – kah
jukindlustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised
eraldised investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste
ja sellistest kindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud edasikind
lustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul pärast edasikindlustuslepingu
test ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarva
mist ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0110/R0230

Investeerimisriskiga elu
kindlustuslepingutest tu
lenevad kohustused –
tervikuna arvutatud teh
niliste eraldiste ja pa
rima hinnangu neto
summa (ilma edasikind
lustuseta/eriotstarbeliste
varakogumiteta) – elu
kindlustustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised eral
dised investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste ja
sellistest kindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud edasikindlus
tuslepingutest tulenevate kohustuste puhul pärast edasikindlustuslepingutest
ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaarvamist
ja selle alammäär võrdub nulliga.

C0090/R0240

Elukindlustuslepingutest
ja tervisekindlustusle
pingutest ning nendega
seotud edasikindlustus
lepingutest tulenevad
muud kohustused – ter
vikuna arvutatud tehni
liste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma
(ilma edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta) – kahjukind
lustustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised
eraldised elukindlustuslepingutest ja sellistest kindlustuslepingutest tulene
vate kohustustega seotud edasikindlustuslepingutest tulenevate muude ko
hustuste puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varako
gumitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub
nulliga.
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C0110/R0240

Elukindlustuslepingutest
ja tervisekindlustusle
pingutest ning nendega
seotud edasikindlustus
lepingutest tulenevad
muud kohustused – ter
vikuna arvutatud tehni
liste eraldiste ja parima
hinnangu netosumma
(ilma edasikindlustuseta/
eriotstarbeliste varako
gumiteta) – elukindlus
tustegevus

See on elukindlustustegevusega seotud ilma riskimarginaalita tehnilised eral
dised elukindlustuslepingutest ja sellistest kindlustuslepingutest tulenevate
kohustustega seotud edasikindlustuslepingutest tulenevate muude kohus
tuste puhul pärast edasikindlustuslepingutest ja eriotstarbelistest varakogu
mitest sissenõutavate summade mahaarvamist ja selle alammäär võrdub
nulliga.

C0100/R0250

Kõigist elukindlustusle
pingutest ning nendega
seotud edasikindlustus
lepingutest tulenevate
kohustuste riskikapital
kokku – riskikapitali ne
tosumma (ilma edasi
kindlustuseta/eriotstar
beliste varakogumiteta)
kokku – kahjukindlus
tustegevus

See on kahjukindlustustegevusega seotud kogu riskikapital, st kõigi lepin
gute lõikes, millest tulenevad elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse eda
sikindlustuslepingutest tulenevad kohustused suurimas summas, mida kind
lustus- või edasikindlustusandja sellisel puhul maksaks lepingu alusel kind
lustatud isikute surma või töövõimetuse korral pärast edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaar
vamist; ja surma või töövõimetuse korral makstavate annuiteetide oodatav
nüüdisväärtus, millest on lahutatud parima hinnangu netosumma; alam
määr võrdub nulliga.

C0120/R0250

Kõigist elukindlustusle
pingutest ning nendega
seotud edasikindlustus
lepingutest tulenevate
kohustuste riskikapital
kokku – riskikapitali ne
tosumma (ilma edasi
kindlustuseta/eriotstar
beliste varakogumiteta)
kokku – elukindlustuste
gevus

See on elukindlustustegevusega seotud kogu riskikapital, st kõigi lepingute
lõikes, millest tulenevad elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse edasi
kindlustuslepingutest tulenevad kohustused suurimas summas, mida kind
lustus- või edasikindlustusandja sellisel puhul maksaks lepingu alusel kind
lustatud isikute surma või töövõimetuse korral pärast edasikindlustuslepin
gutest ja eriotstarbelistest varakogumitest sissenõutavate summade mahaar
vamist; ja surma või töövõimetuse korral makstavate annuiteetide oodatav
nüüdisväärtus, millest on lahutatud parima hinnangu netosumma; alam
määr võrdub nulliga.

C0130/R0300

Miinimumkapitalinõude
üldine arvutamine – li
neaarne miinimumkapi
talinõue

Lineaarne miinimumkapitalinõue on kahjukindlustuslepingutest ja kahju
kindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud mii
nimumkapitalinõude lineaarse valemi osa ja elukindlustuslepingutest ja elu
kindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud mii
nimumkapitalinõude lineaarse valemi osa summa, mis on arvutatud vasta
valt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 249.

C0130/R0310

Miinimumkapitalinõude See on viimane direktiivi 2009/138/EÜ artiklite 103–127 kohaselt arvuta
üldine arvutamine – sol tav ja esitatav solventsuskapitalinõue – kas aasta solventsuskapitalinõue või
ventsuskapitalinõue
uuem, kui solventsuskapitalinõue on uuesti arvutatud (nt riskiprofiili muu
tumise tõttu), sealhulgas lisakapitalinõue. Kindlustus- või edasikindlustu
sandjad, kes kasutavad solventsuskapitalinõude arvutamiseks sisemudelit
või osalist sisemudelit, peaksid aluseks võtma asjakohase solventsuskapitali
nõude, välja arvatud juhul, kui riiklik järelevalveasutus direktiivi
2009/138/EÜ alusel nõuab tuginemist standardvalemile.

C0130/R0320

Miinimumkapitalinõude
üldine arvutamine –
miinimumkapitalinõude
ülemmäär

See on 45 % solventsuskapitalinõudest (sh mis tahes lisakapitalinõue) vasta
valt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 129 lõikele 3.
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C0130/R0330

Miinimumkapitalinõude
üldine arvutamine –
miinimumkapitalinõude
alammäär

See on 25 % solventsuskapitalinõudest (sh mis tahes lisakapitalinõue) vasta
valt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 129 lõikele 3.

C0130/R0340

Miinimumkapitalinõude
üldine arvutamine –
kombineeritud miini
mumkapitalinõue

See on valemi sellise osa tulemus, mis on arvutatud vastavalt delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 248 lõikele 2.

C0130/R0350

Miinimumkapitalinõude
üldine arvutamine –
miinimumkapitalinõude
absoluutne alammäär

See on kindlaks määratud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 129 lõike 1 punk
tis d.

C0130/R0400

Miinimumkapitalinõue

See on valemi sellise osa tulemus, mis on arvutatud vastavalt delegeeritud
määruse (EL) 2015/35 artikli 248 lõikele 1.

C0140/R0500

Kahju- ja elukindlustuse See arvutatakse vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 252 lõi
tingliku miinimumkapi kele 3.
talinõude arvutamine –
tinglik lineaarne miini
mumkapitalinõue – kah
jukindlustustegevus

C0150/R0500

Kahju- ja elukindlustuse
tingliku miinimumkapi
talinõude arvutamine –
tinglik lineaarne miini
mumkapitalinõue – elu
kindlustustegevus

See arvutatakse vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 252 lõi
kele 9.

C0140/R0510

Kahju- ja elukindlustuse
tingliku miinimumkapi
talinõude arvutamine –
tinglik solventsuskapita
linõue ilma lisakapitali
nõudeta (aastane või
uuem arvutus) – kahju
kindlustustegevus

See on viimane direktiivi 2009/138/EÜ artiklite 103–127 kohaselt arvuta
tav ja esitatav tinglik solventsuskapitalinõue – kas aasta solventsuskapitali
nõue või uuem, kui tinglik solventsuskapitalinõue on uuesti arvutatud (nt
riskiprofiili muutumise tõttu), välja arvatud lisakapitalinõue. Kindlustus- või
edasikindlustusandjad, kes kasutavad solventsuskapitalinõude arvutamiseks
sisemudelit või osalist sisemudelit, peaksid aluseks võtma asjakohase sol
ventsuskapitalinõude, välja arvatud juhul, kui riiklik järelevalveasutus direk
tiivi 2009/138/EÜ alusel nõuab tuginemist standardvalemile.

C0150/R0510

Kahju- ja elukindlustuse
tingliku miinimumkapi
talinõude arvutamine –
tinglik solventsuskapita
linõue ilma lisakapitali
nõudeta (aastane või
uuem arvutus) – elu
kindlustustegevus

See on viimane direktiivi 2009/138/EÜ artiklite 103–127 kohaselt arvuta
tav ja esitatav tinglik solventsuskapitalinõue – kas aasta solventsuskapitali
nõue või uuem, kui tinglik solventsuskapitalinõue on uuesti arvutatud (nt
riskiprofiili muutumise tõttu), välja arvatud lisakapitalinõue. Kindlustus- või
edasikindlustusandjad, kes kasutavad solventsuskapitalinõude arvutamiseks
sisemudelit või osalist sisemudelit, peaksid aluseks võtma asjakohase sol
ventsuskapitalinõude, välja arvatud juhul, kui riiklik järelevalveasutus direk
tiivi 2009/138/EÜ alusel nõuab tuginemist standardvalemile.

L 347/1416

Euroopa Liidu Teataja

ET

31.12.2015

KIRJE

JUHISED

C0140/R0520

Kahju- ja elukindlustuse
tingliku miinimumkapi
talinõude arvutamine –
tingliku miinimumkapi
talinõude ülemmäär –
kahjukindlustustegevus

See on 45 % kahjukindlustustegevuse tinglikust solventsuskapitalinõudest
(sh
kahjukindlustustegevuse
lisakapitalinõue)
vastavalt
direktiivi
2009/138/EÜ artikli 129 lõikele 3.

C0150/R0520

Kahju- ja elukindlustuse
tingliku miinimumkapi
talinõude arvutamine –
tingliku miinimumkapi
talinõude ülemmäär –
elukindlustustegevus

See on 45 % elukindlustustegevuse tinglikust solventsuskapitalinõudest (sh
elukindlustustegevuse lisakapitalinõue) vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 129 lõikele 3.

C0140/R0530

Kahju- ja elukindlustuse
tingliku miinimumkapi
talinõude arvutamine –
tingliku miinimumkapi
talinõude alammäär –
kahjukindlustustegevus

See on 25 % kahjukindlustustegevuse tinglikust solventsuskapitalinõudest
(sh
kahjukindlustustegevuse
lisakapitalinõue)
vastavalt
direktiivi
2009/138/EÜ artikli 129 lõikele 3.

C0150/R0530

Kahju- ja elukindlustuse
tingliku miinimumkapi
talinõude arvutamine –
tingliku miinimumkapi
talinõude alammäär –
elukindlustustegevus

See on 25 % elukindlustustegevuse tinglikust solventsuskapitalinõudest (sh
elukindlustustegevuse lisakapitalinõue) vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 129 lõikele 3.

C0140/R0540

Kahju- ja elukindlustuse
tingliku miinimumkapi
talinõude arvutamine –
tinglik kombineeritud
miinimumkapitalinõue
– kahjukindlustustege
vus

See arvutatakse vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 252 lõi
kele 3.

C0150/R0540

Kahju- ja elukindlustuse
tingliku miinimumkapi
talinõude arvutamine –
tinglik kombineeritud
miinimumkapitalinõue
– elukindlustustegevus

See arvutatakse vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 252 lõi
kele 8.

C0140/R0550

Kahju- ja elukindlustuse
tingliku miinimumkapi
talinõude arvutamine –
tingliku miinimumkapi
talinõude absoluutne
alammäär – kahjukind
lustustegevus

See summa on kindlaks määratud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 129 lõike
1 punkti d alapunktis i.

C0150/R0560

Kahju- ja elukindlustuse
tingliku miinimumkapi
talinõude arvutamine –
tingliku miinimumkapi
talinõude absoluutne
alammäär – elukindlus
tustegevus

See summa on kindlaks määratud direktiivi 2009/138/EÜ artikli 129 lõike
1 punkti d alapunktis ii.
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C0140/R0560

Kahju- ja elukindlustuse
tingliku miinimumkapi
talinõude arvutamine –
tinglik miinimumkapita
linõue – kahjukindlus
tustegevus

See on kahjukindlustuse tinglik miinimumkapitalinõue, mis on arvutatud
vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 252 lõikele 2.

C0150/R0560

Kahju- ja elukindlustuse See on elukindlustuse tinglik miinimumkapitalinõue, mis on arvutatud vas
tingliku miinimumkapi tavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 252 lõikele 7.
talinõude arvutamine –
tinglik miinimumkapita
linõue – elukindlustuste
gevus
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III LISA

Gruppide solventsuse ja finantsseisundi aruande vormide täitmise juhised
Käesolevas lisas esitatakse lisajuhised seoses käesoleva määruse I lisas esitatud vormidega. Tabeli esimeses veerus on
esitatud avalikustatavad kirjed vastavalt I lisas esitatud vormi veergudele ja ridadele.
Vormide puhul, mis tuleb vastavalt käesoleva lisa eri punktides esitatud juhistele täita, kasutatakse lisa kogu tekstis
sõnastust „käesolev vorm”.

S.02.01. – Bilanss
Üldised märkused:
Käesolevas punktis käsitletakse teabe iga-aastast avalikustamist gruppide kohta.
Käesolev vorm täidetakse juhul, kui kasutatakse 1. meetodit (raamatupidamise konsolideerimisel põhinev meetod) kas
ainukesena või koos 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 või c,
sealhulgas seotud ettevõtjates olevad osalused, mis on kaasatud 2. meetodiga, kui on kasutatud meetodite
kombineerimist, esitatakse kirje „Osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused” all.
Veeru (C0010) „Solventsus II väärtus” täitmisel järgitakse direktiivis 2009/138/EÜ, delegeeritud määruses (EL) 2015/35
ning Solventsus II tehnilistes standardites ja juhistes sätestatud hindamispõhimõtteid.

KIRJE

JUHISED

Varad
C0010/R0030

Immateriaalne vara

Immateriaalne vara, välja arvatud firmaväärtus. Eristatav mitterahaline vara
ilma materiaalse vormita.

C0010/R0040

Edasilükkunud tulu
maksu varad

Edasilükkunud tulumaksu varad on tulevastel perioodidel seoses järgmiste
asjaoludega sissenõutavad tulumaksusummad:
a) mahaarvatav ajutine erinevus;
b) edasi kantud kasutamata maksukahjumid; ja/või
c) edasi kantud kasutamata maksukrediidid.

C0010/R0050

Pensionihüvitiste ülejääk

See on töötajate pensioniskeemiga seotud netoülejääk kokku.

C0010/R0060

Materiaalne põhivara
omakasutuseks

Pidevaks kasutuseks mõeldud immateriaalne vara ja grupi omakasutuseks
hoitud kinnisvara. Samuti hõlmab see omakasutuseks mõeldud pooleliole
vaid kinnisvaraobjekte.

C0010/R0070

Investeeringud (v.a in
vesteerimisriskiga elu
kindlustuslepingute
jaoks hoitavad varad)

See on investeeringute kogusumma, v.a investeerimisriskiga elukindlustusle
pingute jaoks hoitavad varad.

C0010/R0080

Kinnisvara (muu kui
omakasutuseks mõel
dud)

Kinnisvara (muu kui omakasutuseks mõeldud) summa. Samuti hõlmab see
muid kui omakasutuseks mõeldud pooleliolevaid kinnisvaraobjekte.
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Osalused seotud ettevõt Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 13 lõikes 20 ja artikli 212 lõikes 2 määratle
jates, sealhulgas märki
tud märkimisväärsed osalused ning direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõike
1 punktis b määratletud seotud ettevõtjates olevad osalused.
misväärsed osalused
Kui osa märkimisväärsete osaluste ja seotud ettevõtjatega seotud varadest
on seotud investeerimisriskiga elukindlustuslepingutega, tuleb see osa kajas
tada kirjes C0010/R0220 „Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks
hoitavad varad”.
Märkimisväärsed osalused ja osalused seotud ettevõtjates grupi tasandil hõl
mavad järgmist:
— osalused seotud kindlustus- ja edasikindlustusandjates, kindlustusvaldu
settevõtjates 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 sätestatud
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 sega
finantsvaldusettevõtjad, kes on kaasatud mahaarvamise ja agregeerimise
meetodiga (kui on kasutatud meetodite kombineerimist).

C0010/R0100

Aktsiad

See on noteeritud ja noteerimata aktsiate kogusumma.

C0010/R0110

Aktsiad – noteeritud

Aktsiad, mis kujutavad endast äriühingu kapitali ehk kajastavad omandiõi
gust äriühingus ning millega kaubeldakse direktiivis 2004/39/EÜ määratle
tud reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis.
Välja jäetakse osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osa
lused.

C0010/R0120

Aktsiad – noteerimata

Aktsiad, mis kujutavad endast äriühingu kapitali ehk kajastavad omandiõi
gust äriühingus ning millega ei kaubelda direktiivis 2004/39/EÜ määratle
tud reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis.
Välja jäetakse osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osa
lused.

C0010/R0130

Võlakirjad

See on riigivõlakirjade, äriühingu võlakirjade, struktureeritud väärtpaberite
ja kollateraliseeritud väärtpaberite kogusumma.

C0010/R0140

Riigivõlakirjad

Avaliku sektori asutuste, sealhulgas keskvalitsuste, riigiüleste valitsusasu
tuste, piirkondlike valitsuste või kohalike omavalitsuste poolt emiteeritud
võlakirjad ja võlakirjad, millele on tingimusteta ja pöördumatult andnud ga
rantii 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, mää
ruse (EL) nr 575/2013 artiklis 118 osutatud rahvusvahelise organisatsiooni
omavääringus, kui garantii vastab delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artik
lis 215 sätestatud nõuetele.
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C0010/R0150

Äriühingu võlakirjad

Äriühingute emiteeritud võlakirjad.

C0010/R0160

Struktureeritud väärtpa
berid

Hübriidväärtpaberid, milles on ühendatud fikseeritud tulumääraga (tulu
kindlasummalistes maksetes) instrumendid ja tuletiskomponendid. Sellest
varaklassist on välja jäetud riikide valitsuste emiteeritud fikseeritud tulumää
raga väärtpaberid. Väärtpaberid, mis on tuletisinstrumentide tunnustega,
sealhulgas krediidiriski vahetustehingud, püsitähtajaga vahetustehingud, kre
diidiriski optsioonid. Selle klassi varad ei kuulu lahtisidumisele.

C0010/R0170

Kollateraliseeritud väärt
paberid

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).

C0010/R0180

Ühiseks investeerimiseks Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja – Euroopa Parlamendi ja nõu
kogu direktiivi 2009/65/EÜ artikli 1 lõikes 2 määratletud vabalt võõranda
loodud ettevõtjad
tavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja (euro
fond) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL artikli 4
lõike 1 punktis a määratletud alternatiivne investeerimisfond (AIF).

C0010/R0190

Tuletisinstrumendid

Finantsinstrument või muu leping, millel on kõik kolm järgmist tunnust:
a) selle väärtus muutub vastavalt muutustele kindlaksmääratud intressimää
ras, finantsinstrumendi hinnas, kauba hinnas, välisvaluutakursis, hinnavõi määraindeksis, krediidireitingus või krediidiindeksis või mõnes muus
muutujas, tingimusel, et mitterahalise muutuja korral ei ole muutuja
spetsiifiliselt seotud lepinguosapoolega (mida mõnikord nimetatakse
alusvaraks);
b) see kas ei nõua algset netoinvesteeringut või nõuab sellist algset netoin
vesteeringut, mis on väiksem, kui oleks nõutav teiste lepinguliikide pu
hul, mis eeldatavasti reageeriksid turutegurite muutustele sarnasel viisil;
c) seda arveldatakse tulevikus.
Siin esitatakse tuletisinstrumendi Solventsus II väärtus aruandekuupäeva
seisuga üksnes juhul, kui see on positiivne (kui see on negatiivne, vt kirje
C0010/R0790).

C0010/R0200

Muud hoiused kui ra
haekvivalendid

Muud sellised hoiused kui raha ekvivalendid, mida ei saa kasutada maksete
tegemiseks enne teatavat lõpptähtaega ning mida ei saa ilma märkimisväär
sete piirangute või trahvideta konverteerida ei sularahaks ega arveldushoiu
seks.

C0010/R0210

Muud investeeringud

Muud investeeringud, mida eespool kajastatud investeeringud ei hõlma.

C0010/R0220

Investeerimisriskiga elu
kindlustuslepingute
jaoks hoitavad varad

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad (liigitatud
delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliini 31).
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C0010/R0230

Laenud ja hüpoteeklae
nud

See on laenude ja hüpoteeklaenude (st finantsvarad, mis tekivad, kui ette
võtja laenab välja vahendeid koos tagatisega või ilma selleta, sealhulgas ra
halised kogumid) kogusumma

C0010/R0240

Kindlustuslepingutega
seotud laenud

Kindlustusvõtjatele antud laenud, tagatud kindlustuslepingutega (alusvaraks
tehnilised eraldised)

C0010/R0250

Eraisikutele antud lae
nud ja hüpoteeklaenud

Finantsvarad, mis tekivad, kui laenuandjad laenavad eraisikust võlgnikule
koos tagatisega või ilma selleta vahendeid, sealhulgas rahalised kogumid.

C0010/R0260

Muud laenud ja hüpo
teeklaenud

Kirje R0240 või R0250 alla mitte liigitatavad muud finantsvarad, mis teki
vad, kui laenuandjad laenavad võlgnikele koos tagatisega või ilma selleta va
hendeid, sealhulgas rahalised kogumid.

C0010/R0270

Edasikindlustuslepingu
test sissenõutavad sum
mad seoses järgmisega:

See on edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad kokku. See vastab
edasikindlustaja osale tehnilistes eraldistes (sealhulgas piiratud edasikindlus
tus ja eriotstarbeline varakogum).

C0010/R0280

Kahjukindlustus ja NSLT Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses kahju
kindlustuse ja NSLT tervisekindlustuse tehniliste eraldistega.
tervisekindlustus

C0010/R0290

Kahjukindlustus, v.a ter
visekindlustus

Edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad seoses kahjukindlustuste
gevuse tehniliste eraldistega, v.a NSLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised.

C0010/R0300

NSLT tervisekindlustus

Edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad seoses NSLT tervisekind
lustuse tehniliste eraldistega.

C0010/R0310

Elukindlustus ja SLT ter
visekindlustus, v.a tervi
sekindlustus ja investee
rimisriskiga elukindlus
tus

Edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad seoses elukindlustuse ja
SLT tervisekindlustuse tehniliste eraldistega, v.a tervisekindlustuse ja inves
teerimisriskiga elukindlustuse puhul.

C0010/R0320

SLT tervisekindlustus

Edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad seoses SLT tervisekindlus
tuse tehniliste eraldistega.

C0010/R0330

Elukindlustus, v.a tervi
sekindlustus ja investee
rimisriskiga elukindlus
tus

Edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad seoses elukindlustustege
vuse tehniliste eraldistega, v.a SLT tervisekindlustuse ning investeerimisris
kiga elukindlustuse puhul.
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C0010/R0340

Investeerimisriskiga elu
kindlustus

Edasikindlustuslepingutest sissenõutavad summad seoses investeerimisris
kiga elukindlustustegevuse tehniliste eraldistega.

C0010/R0350

Edasikindlustusvõtjatele
tehtud sissemaksed

Edasikindlustusega seotud ettenähtud ja laekunud sissemaksed

C0010/R0360

Kindlustusega seotud
nõuded ja nõuded va
hendajate vastu

Kindlustusvõtjate, kindlustajate ja teiste kindlustustegevusega seotud isikute
poolt tähtajaks tasumata summad, mida ei arvata tehniliste eraldiste sissetu
levate rahavoogude hulka.
See hõlmab aktsepteeritud edasikindlustusega seotud nõudeid.

C0010/R0370

Edasikindlustusega seo
tud nõuded

Edasikindlustajate ja edasikindlustustegevusega seotud isikute poolt tähta
jaks tasumata summad, mida ei arvata edasikindlustuslepingutest tulenevate
sissenõutavate summade hulka.
See võib hõlmata: edasikindlustajate vastu olevate nõuete tähtajaks tasumata
summad, mis on seotud kindlustusvõtjate või soodustatud isikute rahulda
tud nõuetega; edasikindlustajate vastu olevad nõuded seoses kindlustusvä
liste sündmuste või kindlustuslepingust tulenevate rahuldatud nõuetega, nt
vahendustasud.

C0010/R0380

Nõuded (nõuded klien
tide vastu, muu kui
kindlustus)

Hõlmab nõudeid (ei ole seotud kindlustusega) töötajate ja eri äripartnerite
vastu, sh avaliku sektori asutuste vastu.

C0010/R0390

Omaaktsiad (otse hoita
vad)

See on grupi poolt otse hoitavate omaaktsiate kogusumma.

C0010/R0400

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

Omavahendite kirjete või algkapitaliga seotud maksmisele kuuluvate selliste
summade väärtus, mis on sissenõutud, kuid veel sisse maksmata.

C0010/R0410

Raha ja raha ekvivalen
did

Ringluses olevad rahatähed ja mündid, mida tavaliselt kasutatakse maksete
tegemiseks, ja hoiused, mis on nõudmise korral vahetatavad nominaalväär
tuses 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 piiran
guid.
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/R0420

Muud, mujal kajasta
mata varad

Kõigi selliste muude varade summa, mida ei ole juba bilansikirjetes kajasta
tud.

C0010/R0500

Varad kokku

See on kõigi varade kogusumma.
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Kohustised

C0010/R0510

C0010/R0520

C0010/R0530

C0010/R0540

Tehnilised eraldised –
kahjukindlustus

Tehnilised eraldised –
kahjukindlustus (v.a ter
visekindlustus)

Tehnilised eraldised –
kahjukindlustus (v.a ter
visekindlustus) – tervi
kuna arvutatud tehnili
sed eraldised

Tehnilised eraldised –
kahjukindlustus (v.a ter
visekindlustus) – parim
hinnang

Kahjukindlustuse tehniliste eraldiste summa.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud jaotusmetoodi
kale.

See on kahjukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus) tehniliste eraldiste ko
gusumma.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud jaotusmetoodi
kale.

See on kahjukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus) tervikuna arvutatud
tehniliste eraldiste (jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud jaotusmetoodi
kale.

See on kahjukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus) tehniliste eraldiste pa
rima hinnangu kogusumma.
Parim hinnang avalikustatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlus
tust maha arvatud.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud jaotusmetoodi
kale.

C0010/R0550

C0010/R0560

C0010/R0570

Tehnilised eraldised –
kahjukindlustus (v.a ter
visekindlustus) – riski
marginaal

Tehnilised eraldised –
NSLT tervisekindlustus

Tehnilised eraldised –
NSLT tervisekindlustus
– tervikuna arvutatud
tehnilised eraldised

See on kahjukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus) tehniliste eraldiste ris
kimarginaali kogusumma.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud jaotusmetoodi
kale.

See on NSLT tervisekindlustuse tehniliste eraldiste kogusumma.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud jaotusmetoodi
kale.

See on NSLT tervisekindlustustegevuse tervikuna arvutatud tehniliste eral
diste (jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud jaotusmetoodi
kale.
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See on NSLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste parima hinnangu
kogusumma.
Parim hinnang avalikustatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlus
tust maha arvatud.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud jaotusmetoodi
kale.

C0010/R0590

C0010/R0600

C0010/R0610

C0010/R0620

C0010/R0630

Tehnilised eraldised –
NSLT tervisekindlustus
– riskimarginaal

Tehnilised eraldised –
elukindlustus (v.a inves
teerimisriskiga elukind
lustus)

Tehnilised eraldised –
SLT tervisekindlustus

Tehnilised eraldised –
SLT tervisekindlustus –
tervikuna arvutatud teh
nilised eraldised

Tehnilised eraldised –
SLT tervisekindlustus –
parim hinnang

See on NSLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste riskimarginaali
kogusumma.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud jaotusmetoodi
kale.

Elukindlustuse (v.a investeerimisriskiga elukindlustus) tehniliste eraldiste
summa.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud jaotusmetoodi
kale.

See on SLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste kogusumma.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud jaotusmetoodi
kale.

See on SLT tervisekindlustustegevuse tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste
(jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud jaotusmetoodi
kale.

See on SLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste parima hinnangu
kogusumma.
Parim hinnang avalikustatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlus
tust maha arvatud.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud jaotusmetoodi
kale.
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C0010/R0640

C0010/R0650

C0010/R0660

C0010/R0670

C0010/R0680

C0010/R0690

Tehnilised eraldised –
SLT tervisekindlustus –
riskimarginaal

Tehnilised eraldised –
elukindlustus (v.a tervi
sekindlustus ja investee
rimisriskiga elukindlus
tus)

Tehnilised eraldised –
elukindlustus (v.a tervi
sekindlustus ja investee
rimisriskiga elukindlus
tus) – tervikuna arvuta
tud tehnilised eraldised

Tehnilised eraldised –
elukindlustus (v.a tervi
sekindlustus ja investee
rimisriskiga elukindlus
tus) – parim hinnang

Tehnilised eraldised –
elukindlustus (v.a tervi
sekindlustus ja investee
rimisriskiga elukindlus
tus) – riskimarginaal

Tehnilised eraldised –
investeerimisriskiga elu
kindlustus

L 347/1425
JUHISED

See on SLT tervisekindlustustegevuse tehniliste eraldiste riskimarginaali ko
gusumma.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud jaotusmetoodi
kale.

See on elukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga
elukindlustus) tehniliste eraldiste kogusumma.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud jaotusmetoodi
kale.

See on elukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga
elukindlustus) tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste (jäljendatav/maandatav
portfell) kogusumma.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud jaotusmetoodi
kale.

See on elukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga
elukindlustus) tehniliste eraldiste parima hinnangu kogusumma.
Parim hinnang avalikustatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlus
tust maha arvatud.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud jaotusmetoodi
kale.

See on elukindlustustegevuse (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga
elukindlustus) tehniliste eraldiste riskimarginaali kogusumma.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud jaotusmetoodi
kale.

See on investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tehniliste eraldiste kogu
summa.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud jaotusmetoodi
kale.
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Tehnilised eraldised –
investeerimisriskiga elu
kindlustus – tervikuna
arvutatud tehnilised
eraldised

See on investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tervikuna arvutatud tehni
liste eraldiste (jäljendatav/maandatav portfell) kogusumma.

Tehnilised eraldised –
investeerimisriskiga elu
kindlustus – parim hin
nang

See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud jaotusmetoodi
kale.

See on investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tehniliste eraldiste parima
hinnangu kogusumma.
Parim hinnang avalikustatakse brutosummana, millest ei ole edasikindlus
tust maha arvatud.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud jaotusmetoodi
kale.

C0010/R0720

C0010/R0740

Tehnilised eraldised –
investeerimisriskiga elu
kindlustus – riskimargi
naal

Tingimuslikud kohusti
sed

See on investeerimisriskiga elukindlustustegevuse tehniliste eraldiste riski
marginaali kogusumma.
See summa peaks sisaldama tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise
osa vastavalt miinimumkapitalinõude arvutamisel kasutatud jaotusmetoodi
kale.

Tingimuslik kohustis on määratletud järgmiselt:
(a) võimalik möödunud sündmusest tekkinud kohustus, mille olemasolu
kinnitab vaid ühe või mitme ebakindla tulevikusündmuse toimumine
või mittetoimumine, mis ei ole täielikult üksuse kontrolli all või
(b) olemasolev möödunud sündmusest tekkinud kohustus, isegi kui:
i) ei ole tõenäoline, et selle kohustuse täitmiseks tuleb loovutada ma
janduslikult kasulikke vahendeid või
ii) kohustuse summat ei saa piisava usaldusväärsusega mõõta.
Bilansis kajastatavate tingimuslike kohustiste summa peaks vastama delegee
ritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 11 sätestatud kriteeriumidele.

C0010/R0750

Muud eraldised kui teh
nilised eraldised

Ebaselge tähtaja või suurusega kohustised, v.a kirje „Pensionihüvitistega seo
tud kohustused” all esitatavad kohustised.
Eraldisi kajastatakse kohustistena (eeldusel, et on võimalik anda usaldus
väärne hinnang), kui need kujutavad endast kohustusi, mille täitmise tule
musena majanduslikku kasu sisaldavad ressursid tõenäoliselt vähenevad.

C0010/R0760

Pensionihüvitistega seo
tud kohustused

See on töötajate pensioniskeemiga seotud netokohustused kokku.
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C0010/R0770

Edasikindlustajatelt saa
dud hoiused

Edasikindlustajalt saadud või edasikindlustaja poolt vastavalt edasikindlus
tuslepingule maha arvatud summad (nt raha).

C0010/R0780

Edasilükkunud tulu
maksu kohustised

Edasilükkunud tulumaksu kohustised on tulevastel perioodidel seoses mak
sustatavate ajutiste erinevustega makstavad tulumaksusummad.

C0010/R0790

Tuletisinstrumendid

Finantsinstrument või muu leping, millel on kõik kolm järgmist tunnust:
a) selle väärtus muutub vastavalt muutustele kindlaksmääratud intressimää
ras, finantsinstrumendi hinnas, kauba hinnas, välisvaluutakursis, hinnavõi määraindeksis, krediidireitingus või krediidiindeksis või mõnes muus
muutujas, tingimusel, et mitterahalise muutuja korral ei ole muutuja
spetsiifiliselt seotud lepinguosapoolega (mida mõnikord nimetatakse
alusvaraks);
b) see kas ei nõua algset netoinvesteeringut või nõuab sellist algset netoin
vesteeringut, mis on väiksem, kui oleks nõutav teiste lepinguliikide pu
hul, mis eeldatavasti reageeriksid turutegurite muutustele sarnasel viisil;
c) seda arveldatakse tulevikus.
Sellel real esitatakse üksnes tuletisinstrumentidest tulenevad kohustised (st
aruandekuupäeva seisuga negatiivse väärtusega tuletisinstrumendid). Tuleti
sinstrumentide varad esitatakse lahtrites C0010– C0010/R0190.
Kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kelle riigisisese üldtunnustatud arves
tustavaga ei ole ette nähtud tuletisinstrumentide hindamist, ei pea finantsa
ruannete väärtust esitama.

C0010/R0800

Võlad krediidiasutuste
ees

Krediidiasutustele võlgnetavad summad, nt hüpoteeklaenud ja laenud, v.a
krediidiasutuste omatavad võlakirjad (grupil ei ole võimalik tuvastada kõiki
tema emiteeritud võlakirjade omanikke) ja allutatud kohustised. See hõlmab
ka panga arvelduskrediite.

C0010/R0810

Muud finantskohustised
kui võlad krediidiasu
tuste ees

Muud finantskohustised hõlmavad grupi emiteeritud võlakirju (mida hoia
vad krediidiasutused või mitte), grupi emiteeritud struktureeritud väärtpabe
reid ning muudele üksustele kui krediidiasutused tagasimaksmisele kuulu
vaid hüpoteeklaene ja laene.
Allutatud kohustisi selles kirjes arvesse ei võeta.

C0010/R0820

Kindlustuslepingutega
seotud võlgnevused ja
võlgnevused kindlustus
vahendajatele

Kindlustusvõtjatele, kindlustajatele ja teistele kindlustusega seotud isikutele
tähtajaks tasumata summad, mis ei ole tehnilised eraldised.
Hõlmab summasid, mis ei ole tähtajaks (edasi)kindlustusvahendajatele tasu
tud (nt kindlustusvahendajatele tasumisele kuuluvad vahendustasud, mida
grupp ei ole veel tasunud).
Ei hõlma muudele kindlustusandjatele tasumisele kuuluvaid laene ja hüpo
teeklaene, kui need on seotud üksnes rahastamisega ega ole seotud kindlus
tustegevusega (sellised laenud ja hüpoteeklaenud tuleb esitada finantskohus
tistena).
See hõlmab aktsepteeritud edasikindlustusega seotud võlgnevusi.
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Edasikindlustuslepingu
tega seotud võlgnevused

Edasikindlustajatele tähtajaks tasumata summad (eelkõige arvelduskontod),
v.a edasikindlustustegevusega seotud hoiused, mida ei arvata edasikindlus
tuslepingutest tulenevate sissenõutavate summade hulka.
Hõlmab võlgnevusi edasikindlustajatele seoses edasiantud kindlustusmakse
tega.

C0010/R0840

Võlgnevused (klienti
dele, mitteseotud kind
lustusega)

See on klientidele võlgnetav kogusumma, sealhulgas töötajatele, tarnijatele
jne tasumisele kuuluvad kindlustusega mitteseotud summad; see on paral
leelne nõuetega (nõuded klientide vastu, mitteseotud kindlustusega) varade
poolel; hõlmab avaliku sektori asutusi.

C0010/R0850

Allutatud kohustised

Allutatud kohustised on võlakohustused, mis kuuluvad emitendi likvideeri
mise korral madalamasse nõudeõiguse järku kui muud kindlaksmääratud
võlakohustused. See on kõigi põhiomavahenditesse kuuluvate ja mittekuu
luvate allutatud võlakohustiste kogusumma.

C0010/R0860

Põhiomavahenditesse
mittekuuluvad allutatud
võlakohustised

Allutatud kohustised on võlakohustused, mis kuuluvad emitendi likvideeri
mise korral madalamasse nõudeõiguse järku kui muud kindlaksmääratud
võlakohustused. Muud võlakohustused võivad kuuluda isegi veel madala
masse nõudeõiguse järku. Selles kirjes tuleks kajastada üksnes selliseid allu
tatud kohustisi, mis ei kuulu põhiomavahenditesse.

C0010/R0870

Põhiomavahenditesse
kuuluvad allutatud võla
kohustised

Põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud võlakohustised.

C0010/R0880

Muud, mujal kajasta
mata kohustised

Selliste muude kohustiste kogusumma, mida ei ole juba muudes bilansikir
jetes kajastatud.

C0010/R0900

Kohustised kokku

See on kõigi kohustiste kogusumma.

C0010/R1000

Summa, mille võrra va
rad ületavad kohustisi

See on kogusumma, mille võrra grupi varad ületavad kohustisi Solventsus
II hindamismeetodi kohaselt. Varade väärtus miinus kohustised.

S.05.01. – Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa

Üldised märkused:

Käesolevas punktis käsitletakse teabe iga-aastast avalikustamist gruppide 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. Ettevõtjad lähtuvad avaldatud finantsaruannetes kasutatud kajastamisja hindamispõhimõtetest; uut kajastamist või hindamist ei ole vaja.

See vorm hõlmab üksnes konsolideeritud finantsaruannetes kajastatavat kindlustus- ja edasikindlustustegevust.
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Kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused

C0010 –
C0120/R0110

Kindlustusmaksed –
bruto – otsekindlustus
tegevus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: bruto
kindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses otsekindlustustege
vusest tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad majandusaasta jooksul ta
sumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või
osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

C0010 –
C0120/R0120

Kindlustusmaksed –
bruto – aktsepteeritud
proportsionaalne edasi
kindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: bruto
kindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses kindlustuslepingu
tega, mis tulenevad aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustuse tegevu
sest, kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sel
lised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandu
saastaga.

C0130 –
C0160/R0130

Kindlustusmaksed –
bruto – aktsepteeritud
mitteproportsionaalne
edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: bruto
kindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses kindlustuslepingu
tega, mis tulenevad aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse
tegevusest, kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltumata asjaolust,
et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majan
dusaastaga.

C0010 –
C0160/R0140

Kindlustusmaksed –
edasikindlustajate osa

Direktiivis 91/674/EMÜ sätestatud kindlustusmaksete määratlus, mida ko
haldatakse selle kirje puhul: brutokindlustusmaksed hõlmavad kõiki sum
masid, mis on seoses kindlustuslepingutega antud majandusaasta jooksul
üle edasikindlustajatele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla
täielikult või osaliselt seotud hilisema majandusaastaga.

C0010 –
C0160/R0200

Kindlustusmaksed –
neto

Direktiivis 91/674/EMÜ sätestatud kindlustusmaksete määratlus, mida ko
haldatakse selle kirje puhul: netokindlustusmaksed võrduvad otsekindlustus
tegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on la
hutatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

C0010 –
C0120/R0210

Teenitud kindlustusmak Direktiivis 91/674/EMÜ sätestatud teenitud kindlustusmaksete määratlus,
sed – bruto – otsekind mida kohaldatakse selle kirje puhul: See on brutokindlustusmaksete summa,
millest on maha arvatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldis
lustustegevus
tes, mis on seotud otsekindlustustegevusega.

C0010 –
C0120/R0220

Teenitud kindlustusmak
sed – bruto – aktseptee
ritud proportsionaalne
edasikindlustus

Direktiivis 91/674/EMÜ sätestatud teenitud kindlustusmaksete määratlus,
mida kohaldatakse selle kirje puhul: see võrdub brutokindlustusmaksetega,
millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes,
mis on seotud aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustuse tegevusega.

C0130 –
C0160/R0230

Teenitud kindlustusmak
sed – bruto – aktseptee
ritud mitteproportsio
naalne edasikindlustus

Direktiivis 91/674/EMÜ sätestatud teenitud kindlustusmaksete määratlus,
mida kohaldatakse selle kirje puhul: see võrdub brutokindlustusmaksetega,
millest on lahutatud muutus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes,
mis on seotud aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse tegevu
sega.

C0010 –
C0160/R0240

Teenitud kindlustusmak Direktiivis 91/674/EMÜ sätestatud teenitud kindlustusmaksete määratlus,
sed – edasikindlustajate mida kohaldatakse selle kirje puhul: see võrdub edasikindlustaja osaga bru
tokindlustusmaksetes, millest on lahutatud muutus edasikindlustaja osas
osa
teenimata kindlustusmaksete eraldistes.
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C0010 –
C0160/R0300

Teenitud kindlustusmak Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmak
sed – neto
sed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teeni
mata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustustege
vuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on maha
arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

C0010 –
C0120/R0310

Tekkinud nõuded –
bruto – otsekindlustus
tegevus

Direktiivi 91/674/EMÜ kohased nõuded aruandeperioodil, kui see on asja
kohane: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul
nõuete eraldistes otsekindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega
seoses toimunud muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0010 –
C0120/R0320

Tekkinud nõuded –
bruto – aktsepteeritud
proportsionaalne edasi
kindlustus

Direktiivi 91/674/EMÜ kohased nõuded aruandeperioodil, kui see on asja
kohane: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul
nõuete eraldistes kogu aktsepteeritud proportsionaalsest edasikindlustusest
tulenevate kindlustuslepingutega seoses toimunud muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0130 –
C0160/R0330

Tekkinud nõuded –
bruto – aktsepteeritud
mitteproportsionaalne
edasikindlustus

Direktiivi 91/674/EMÜ kohased nõuded aruandeperioodil, kui see on asja
kohane: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul
nõuete eraldistes kogu aktsepteeritud mitteproportsionaalsest edasikindlus
tusest tulenevate kindlustuslepingutega seoses toimunud muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0010 –
C0160/R0340

Tekkinud nõuded – eda
sikindlustaja osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekki
nud nõuded: see on edasikindlustaja osa tasutud nõuete ja majandusaasta
jooksul nõuete eraldistes toimunud muutuse summas.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0010 –
C0160/R0400

Tekkinud nõuded – neto Direktiivi 91/674/EMÜ kohased nõuded aruandeperioodil, kui see on asja
kohane: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul
nõuete eraldistes toimunud sellise muutuse summa, mis on seotud otse
kindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, mil
lest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0010 –
C0120/R0410

Muude tehniliste eral
diste muutused – bruto
– otsekindlustustegevus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes kogu otsekind
lustustegevuse puhul.

C0010 –
C0120/R0420

Muude tehniliste eral
diste muutused – bruto
– aktsepteeritud pro
portsionaalne edasikind
lustus

Muude tehniliste eraldiste muutused, nagu määratletud direktiivis
91/674/EMÜ, kui on kohaldatav: need on muutused muudes tehnilistes
eraldistes kogu aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustuse puhul.
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C0130 –
C0160/R0430

Muude tehniliste eral
diste muutused – bruto
– aktsepteeritud mitte
proportsionaalne edasi
kindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes kogu aktseptee
ritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul.

C0010 –
C0160/R0440

Muude tehniliste eral
diste muutused – edasi
kindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes seoses edasi
kindlustajatele üle antud summadega.

C0010 –
C0160/R0500

Muutused muudes teh
nilistes eraldistes – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
muutused: muude tehniliste eraldiste muutuste netosumma on otsekindlus
tustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summa miinus
summa, mis on üle antud edasikindlustusandjatele.

C0010 –
C0160/R0550

Tekkinud kulud

Tekkepõhisel alusel kõik grupi tehnilised kulud aruandeperioodi jooksul.

C0200/R0110R0550

Kokku

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud äriliinide eri kirjed
kokku.

C0200/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, intressiku
lud, võõrandamisest saadud kahjum jne.

C0200/R1300

Kulud kokku

Kõigi 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 majandusaasta jooksul tasumi
sele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osali
selt seotud hilisema majandusaastaga.
See hõlmab nii otse- kui ka edasikindlustustegevust.

C0210 –
C0280/R1420

Kindlustusmaksed –
edasikindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: bruto
kindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis on seoses kindlustusle
pingutega antud majandusaasta jooksul üle edasikindlustajatele sõltumata
asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hili
sema majandusaastaga.

C0210 –
C0280/R1500

Kindlustusmaksed –
neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: neto
kindlustusmaksed võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasi
kindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele
üle antud summa.

C0210 –
C0280/R1510

Teenitud kindlustusmak
sed – bruto – otsekind
lustus ja aktsepteeritud
edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmak
sed: see võrdub brutokindlustusmaksetega, millest on lahutatud muutus tee
nimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustuste
gevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevusega.

L 347/1432

Euroopa Liidu Teataja

ET

KIRJE

31.12.2015
JUHISED

C0210 –
C0280/R1520

Teenitud kindlustusmak Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmak
sed – edasikindlustajate sed: see on edasikindlustaja osa brutokindlustusmaksetes miinus muutus
osa
edasikindlustaja osas teenimata kindlustusmaksete eraldistes.

C0210 –
C0280/R1600

Teenitud kindlustusmak Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmak
sed – neto
sed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teeni
mata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustustege
vuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on maha
arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

C0210 –
C0280/R1610

Tekkinud nõuded –
bruto – otsekindlustus
ja aktsepteeritud edasi
kindlustus

Direktiivi 91/674/EMÜ kohased tekkinud nõuded aruandeperioodil: tekki
nud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul nõuete eraldistes
otse- ja edasikindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega seoses
toimunud muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0210 –
C0280/R1620

Tekkinud nõuded – eda
sikindlustaja osa

Direktiivi 91/674/EMÜ kohased tekkinud nõuded aruandeperioodil: see on
edasikindlustaja osa tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul nõuete eraldis
tes toimunud muutuse summas.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0210 –
C0280/R1700

Tekkinud nõuded – neto Direktiivi 91/674/EMÜ kohased tekkinud nõuded aruandeperioodil: tekki
nud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta 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 ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0210 –
C0280/R1710

Muutused muudes teh
nilistes eraldistes –
bruto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes seoses kindlus
tuslepingutega, mis tulenevad nii otse- kui ka edasikindlustustegevusest.

C0210 –
C0280/R1720

Muude tehniliste eral
diste muutused – edasi
kindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
muutused: see on edasikindlustajate osa muude tehniliste eraldiste muutus
tes.

C0210 –
C0280/R1800

Muude tehniliste eral
diste muutused – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
muutused: muude tehniliste eraldiste muutuste netosumma on otsekindlus
tustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summa miinus
summa, mis on üle antud edasikindlustusandjatele.

C0210 –
C0280/R1900

Tekkinud kulud

Tekkepõhisel alusel kõik grupi tehnilised kulud aruandeperioodi jooksul.
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C0300/R1410–
R1900

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 tohiks hõlmata selliseid mittetehnilisi kulusid nagu maksud, intressiku
lud, võõrandamisest saadud kahjum jne.

C0300/R2600

Kulud kokku

Kõigi tehniliste kulude kogusumma.

C0210 –
C0280/R2700

Lepingute ülesütlemise
kogusumma

See on aasta jooksul üles öeldud lepingute kogusumma.
See summa esitatakse ka tekkinud nõuete all (kirje R1610).

S.05.02 – Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud riikide kaupa

Üldised märkused:
Käesolevas punktis käsitletakse teabe iga-aastast avalikustamist gruppide kohta.
Käesolev vorm esitatakse raamatupidamise seisukohast, st vastavalt riigisisesele üldtunnustatud arvestustavale või IFRSile,
kui seda tunnustatakse riigisisese üldtunnustatud arvestustavana. Ettevõtjad lähtuvad avaldatud finantsaruannetes
kasutatud kajastamis- ja hindamispõhimõtetest; uut kajastamist või hindamist ei ole vaja.
See vorm hõlmab üksnes konsolideeritud finantsaruannetes kajastatavat kindlustus- ja edasikindlustustegevust.
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 tasemeni 90 % brutokindlustusmaksete kogusummast;
— delegeeritud määruse (EL) nr 2015/35 I lisas määratletud äriliinide „ravikulukindlustus”, „sissetuleku kaotuse
kindlustus”, „tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus”, „tule- ja muu varakahju kindlustus” ja „krediidi- ja garantii
kindlustus” otsekindlustustegevuse puhul esitatakse teave riski asukohaliikmesriigi kaupa direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 13 punkti 13 tähenduses;
— Kõigi muude äriliinide otsekindlustustegevuse puhul avalikustatakse teave riikide kaupa, kus leping on sõlmitud.
— Teave proportsionaalse ja mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohta esitatakse edasikindlustusvõtja asukohariigi
põhiselt.
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;
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Kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused

C0020 –
C0060/R0010

5 riiki, mille puhul on
brutokindlustusmaksete
summa kõige suurem –
kahjukindlustuslepingu
test tulenevad kohustu
sed

Märkige kahjukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul esitatud rii
kide ISO 3166–1 alpha–2 kood.

C0080 –
C0140/R0110

Kindlustusmaksed –
bruto – otsekindlustus
tegevus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: bruto
kindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses otsekindlustustege
vusest tulenevate kindlustuslepingutega kuuluvad majandusaasta jooksul ta
sumisele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või
osaliselt seotud hilisema majandusaastaga..

C0080 –
C0140/R0120

Kindlustusmaksed –
bruto – aktsepteeritud
proportsionaalne edasi
kindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: bruto
kindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses kindlustuslepingu
tega, mis tulenevad aktsepteeritud proportsionaalse edasikindlustuse tegevu
sest, kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltumata asjaolust, et sel
lised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majandu
saastaga.

C0080 –
C0140/R0130

Kindlustusmaksed –
bruto – aktsepteeritud
mitteproportsionaalne
edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: bruto
kindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis seoses kindlustuslepingu
tega, mis tulenevad aktsepteeritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse
tegevusest, kuuluvad majandusaasta jooksul tasumisele sõltumata asjaolust,
et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hilisema majan
dusaastaga.

C0080 –
C0140/R0140

Kindlustusmaksed –
edasikindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: bruto
kindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis on seoses kindlustusle
pingutega antud majandusaasta jooksul üle edasikindlustajatele sõltumata
asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hili
sema majandusaastaga.

C0080 –
C0140/R0200

Kindlustusmaksed –
neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: neto
kindlustusmaksed võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasi
kindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele
üle antud summa.

C0080 –
C0140/R0210

Teenitud kindlustusmak Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmak
sed – bruto – otsekind sed: See on brutokindlustusmaksete summa, millest on maha arvatud muu
lustustegevus
tus teenimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlus
tustegevusega.

C0080 –
C0140/R0220

Teenitud kindlustusmak
sed – bruto – aktseptee
ritud proportsionaalne
edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmak
sed: see võrdub brutokindlustusmaksetega, millest on lahutatud muutus tee
nimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud aktsepteeritud
proportsionaalse edasikindlustuse tegevusega.
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C0080 –
C0140/R0230

Teenitud kindlustusmak
sed – bruto – aktseptee
ritud mitteproportsio
naalne edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmak
sed: see võrdub brutokindlustusmaksetega, millest on lahutatud muutus tee
nimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud aktsepteeritud mit
teproportsionaalse edasikindlustuse tegevusega.

C0080 –
C0140/R0240

Teenitud kindlustusmak Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmak
sed – edasikindlustajate sed: see on edasikindlustaja osa brutokindlustusmaksetes miinus muutus
osa
edasikindlustaja osas teenimata kindlustusmaksete eraldistes.

C0080 –
C0140/R0300

Teenitud kindlustusmak Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmak
sed – neto
sed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teeni
mata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustustege
vuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, millest on maha
arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.

C0080 –
C0140/R0310

Tekkinud nõuded –
bruto – otsekindlustus
tegevus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekki
nud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul
nõuete eraldistes otsekindlustustegevusest tulenevate kindlustuslepingutega
seoses toimunud muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0080 –
C0140/R0320

Tekkinud nõuded –
bruto – aktsepteeritud
proportsionaalne edasi
kindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekki
nud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul
nõuete eraldistes aktsepteeritud proportsionaalsest edasikindlustusest tule
nevate kindlustuslepingutega seoses toimunud muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0080 –
C0140/R0330

Tekkinud nõuded –
bruto – aktsepteeritud
mitteproportsionaalne
edasikindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekki
nud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul
nõuete eraldistes aktsepteeritud mitteproportsionaalsest edasikindlustusest
tulenevate kindlustuslepingutega seoses toimunud muutuse summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0080 –
C0140/R0340

Tekkinud nõuded – eda
sikindlustaja osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekki
nud nõuded: tekkinud nõuded on edasikindlustaja osa tasutud nõuete ja
majandusaasta jooksul nõuete eraldistes toimunud muutuse summas.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ega nende eraldiste muutust.
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Tekkinud nõuded – neto Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekki
nud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul
nõuete eraldistes toimunud sellise muutuse summa, mis on seotud otse
kindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, mil
lest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.
See ei hõlma kahjukäsitluskulusid ja kahjukäsitluskulude eraldiste muutust.

C0080 –
C0140/R0410

Muude tehniliste eral
diste muutused – bruto
– otsekindlustustegevus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes kogu otsekind
lustustegevuse puhul.

C0080 –
C0140/R0420

Muude tehniliste eral
diste muutused – bruto
– aktsepteeritud pro
portsionaalne edasikind
lustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes kogu aktseptee
ritud proportsionaalse edasikindlustuse puhul.

C0080 –
C0140/R0430

Muude tehniliste eral
diste muutused – bruto
– aktsepteeritud mitte
proportsionaalne edasi
kindlustus

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes kogu aktseptee
ritud mitteproportsionaalse edasikindlustuse puhul.

C0080 –
C0140/R0440

Muude tehniliste eral
diste muutused – edasi
kindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes seoses edasi
kindlustajatele üle antud summadega.

C0080 –
C0140/R0500

Muutused muudes teh
nilistes eraldistes – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
muutused: muude tehniliste eraldiste muutuste netosumma on otsekindlus
tustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summa miinus
summa, mis on üle antud edasikindlustusandjatele.

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 tohiks hõlmata selliseid mittetehnilisi kulusid nagu maksud, intressiku
lud, võõrandamisest saadud kahjum jne.

C0140/R1300

Kulud kokku

Kõigi selliste tehniliste kulude summa, mis vastavad käesoleva vormiga hõl
matud riikidele.

Elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused

C0160 –
C0200/R1400

5 riiki, mille puhul on
brutokindlustusmaksete
summa kõige suurem –
elukindlustuslepingutest
tulenevad kohustused

Märkige elukindlustuslepingutest tulenevate kohustuste puhul esitatud rii
kide ISO 3166–1 alpha–2 kood.
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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 majandusaasta jooksul tasumi
sele sõltumata asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osali
selt seotud hilisema majandusaastaga.

C0220 –
C0280/R1420

Kindlustusmaksed –
edasikindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: bruto
kindlustusmaksed hõlmavad kõiki summasid, mis on seoses kindlustusle
pingutega antud majandusaasta jooksul üle edasikindlustajatele sõltumata
asjaolust, et sellised summad võivad olla täielikult või osaliselt seotud hili
sema majandusaastaga.

C0220 –
C0280/R1500

Kindlustusmaksed –
neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased kindlustusmaksed: neto
kindlustusmaksed võrduvad otsekindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasi
kindlustustegevuse summaga, millest on lahutatud edasikindlustusandjatele
üle antud summa.

C0220 –
C0280/R1510

Teenitud kindlustusmak Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmak
sed – bruto
sed: see võrdub brutokindlustusmaksetega, millest on lahutatud muutus tee
nimata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud kogu otsekindlus
tustegevusega ja aktsepteeritud edasikindlustuse tegevusega.

C0220 –
C0280/R1520

Teenitud kindlustusmak Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmak
sed – edasikindlustajate sed: see on edasikindlustaja osa brutokindlustusmaksetes miinus muutus
osa
edasikindlustaja osas teenimata kindlustusmaksete eraldistes.

C0220 –
C0280/R1600

Teenitud kindlustusmak Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased teenitud kindlustusmak
sed – neto
sed: brutokindlustusmaksete summa, millest on lahutatud muutus teeni
mata kindlustusmaksete brutoeraldistes, mis on seotud otsekindlustustege
vuse 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 tekki
nud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul
nõuete eraldistes kogu otse- ja edasikindlustustegevusest tulenevate kindlus
tuslepingutega seoses toimunud muutuse summa.
Siia ei kuulu kahjukäsitluskulud ega kahjukäsitluskulude eraldiste muutus.

C0220 –
C0280/R1620

Tekkinud nõuded – eda
sikindlustaja osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekki
nud nõuded: see on edasikindlustaja osa tasutud nõuete ja majandusaasta
jooksul nõuete eraldistes toimunud muutuse summas.
Siia ei kuulu kahjukäsitluskulud ega kahjukäsitluskulude eraldiste muutus.
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Tekkinud nõuded – neto Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased aruandeperioodil tekki
nud nõuded: tekkinud nõuded on tasutud nõuete ja majandusaasta jooksul
nõuete eraldistes toimunud sellise muutuse summa, mis on seotud otse
kindlustustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summaga, mil
lest on maha arvatud edasikindlustusandjatele üle antud summa.
Siia ei kuulu kahjukäsitluskulud ega kahjukäsitluskulude eraldiste muutus.

C0220 –
C0280/R1710

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
Muude tehniliste eral
diste muutused – bruto muutused: need on muutused muudes tehnilistes eraldistes seoses kindlus
tuslepingutega, mis tulenevad nii otse- kui ka edasikindlustustegevusest.
– otsekindlustus ja akt
septeeritud edasikindlus
tus

C0220 –
C0280/R1720

Muude tehniliste eral
diste muutused – edasi
kindlustajate osa

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
muutused: see on edasikindlustajate osa muude tehniliste eraldiste muutus
tes.

C0220 –
C0280/R1800

Muude tehniliste eral
diste muutused – neto

Asjakohasel juhul direktiivi 91/674/EMÜ kohased muude tehniliste eraldiste
muutused: muude tehniliste eraldiste muutuste netosumma on otsekindlus
tustegevuse ja aktsepteeritud edasikindlustustegevuse summa miinus
summa, mis on üle antud edasikindlustusandjatele.

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 tohiks hõlmata selliseid mittetehnilisi kulusid nagu maksud, intressiku
lud, võõrandamisest saadud kahjum jne.

C0280/R2600

Kulud kokku

Kõigi selliste tehniliste kulude summa, mis vastavad käesoleva vormiga hõl
matud riikidele.

S.22.01 – Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju

Üldised märkused

Käesolevas punktis käsitletakse teabe iga-aastast avalikustamist gruppide kohta.

Käesolev vorm täidetakse juhul, kui grupi järelevalve alla kuuluv mis tahes ettevõtja kohaldab vähemalt ühte pikaajalist
garantiimeedet või üleminekumeedet.

Käesolevas vormis kajastatakse selle mõju finantsseisundile, kui ühtegi üleminekumeedet ei kohaldata ning iga pikaajaline
garantiimeede või üleminekumeede on null. Selleks tuleks järgida järk-järgulist lähenemisviisi, arvates ühekaupa välja
üleminekumeetmed ja pikaajalised garantiimeetmed, arvutamata pärast igat sammu ümber ülejäänud meetmete mõju.
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Tehnilised eraldised

C0010/R0010

Summa koos pikaajaliste Tehniliste eraldiste (sh pikaajalised garantiimeetmed ja üleminekumeetmed)
garantiimeetmete ja üle kogusumma.
minekumeetmetega –
tehnilised eraldised

C0030/R0010

Üleminekumeetmete
mõju tehnilistele eraldis
tele – tehnilised eraldi
sed

Tehniliste eraldiste kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarvami
se kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.

Üleminekumeetmete
mõju intressimäärale –
tehnilised eraldised

Tehniliste eraldiste kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba intressi
kõvera üleminekulise kohandamisega.

Volatiilsusega kohanda
mise mõju, kui kohan
dus on null – tehnilised
eraldised

Tehniliste eraldiste kohandamise summa seoses volatiilsusega kohandami
sega. See kajastab volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

Volatiilsusega kohanda
mise mõju, kui kohan
dus on null – tehnilised
eraldised

Tehniliste eraldiste kohandamise summa seoses kattuvusega kohandamisega.
See kajastab volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju,
kui kohandus on null.

C0050/R0010

C0070/R0010

C0090/R0100

See on tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamiseta tehniliste eraldiste
ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehniliste eral
diste vahe.

See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta teh
niliste eraldiste ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega
tehniliste eraldiste vahe.

See on volatiilsusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta tehni
liste eraldiste ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega
tehnilistest eraldistest, üleminekulise mahaarvamiseta tehnilistest eraldistest
ja asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta tehnilis
test eraldistest suurima vahe.

See on kattuvusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta tehni
liste eraldiste ning pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega
tehnilistest eraldistest, üleminekulise mahaarvamiseta tehnilistest eraldistest
ja asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta tehnilis
test eraldistest ning volatiilsusega kohandamiseta ja muude üleminekumeet
meteta tehnilistest eraldistest suurima vahe.
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C0010/R0020

Summa koos pikaajaliste Põhiomavahendite kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud tehni
garantiimeetmete ja üle lisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest
tingitud kohandustega.
minekumeetmetega –
põhiomavahendid

C0030/R0020

Üleminekumeetmete
mõju tehnilistele eraldis
tele – põhiomavahendid

C0050/R0020

C0070/R0020

C0090/R0020

Põhiomavahendite kohandamise summa seoses üleminekulise mahaarvami
se kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.
See on ühelt poolt üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse
võttes arvutatud põhiomavahendite ning teiselt poolt pikaajaliste garantii
meetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud
põhiomavahendite vahe.

Üleminekumeetmete
mõju intressimäärale –
põhiomavahendid

Tehniliste eraldiste kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba intressi
kõvera üleminekulise kohandamisega.

Volatiilsusega kohanda
mise mõju, kui kohan
dus on null – põhioma
vahendid

Põhiomavahendite kohandamise summa seoses volatiilsusega kohandami
sega. See kajastab volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

Volatiilsusega kohanda
mise mõju, kui kohan
dus on null – põhioma
vahendid

Põhiomavahendite kohandamise summa seoses kattuvusega kohandamisega.
See kajastab volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju,
kui kohandus on null.

See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta teh
nilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud põhiomavahendite ning pikaajaliste
garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes
arvutatud põhiomavahendite vahe.

See on volatiilsusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta tehni
lisi eraldisi arvesse võttes kajastatud põhiomavahendite ning pikaajaliste ga
rantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes ka
jastatud põhiomavahenditest, üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eral
disi arvesse võttes kajastatud põhiomavahenditest ja asjaomase riskivaba in
tressikõvera üleminekulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes
kajastatud põhiomavahenditest suurima vahe.

See on volatiilsusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta tehni
lisi eraldisi arvesse võttes kajastatud põhiomavahendite ning pikaajaliste ga
rantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes ka
jastatud põhiomavahenditest, üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eral
disi arvesse võttes kajastatud põhiomavahenditest ja asjaomase riskivaba in
tressikõvera üleminekulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes
kajastatud põhiomavahenditest suurima vahe.
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C0010/R0050

Summa koos pikaajaliste Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kogu
garantiimeetmete ja üle summa, mille arvutamisel on arvesse võetud tehnilisi eraldisi koos pikaaja
minekumeetmetega –
listest garantiimeetmetest ja üleminekumeetmetest tingitud kohandustega.
solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekoha
sed omavahendid

C0030/R0050

Üleminekumeetmete
mõju tehnilistele eraldis
tele – solventsuskapitali
nõude täitmiseks nõue
tekohased omavahendid

C0050/R0050

C0070/R0050

C0090/R0050

Üleminekumeetmete
mõju intressimäärale –
solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekoha
sed omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kohanda
mise summa seoses üleminekulise mahaarvamise kohaldamisega tehniliste
eraldiste suhtes.
See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvu
tatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite ning
pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi ar
vesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste
omavahendite vahe.

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kohanda
mise summa seoses asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise ko
handamisega.
See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta teh
nilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohaste omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja ülemine
kumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitali
nõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite vahe.

Volatiilsusega kohanda
mise mõju, kui kohan
dus on null – solvent
suskapitalinõude täitmi
seks nõuetekohased
omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kohanda
mise summa seoses volatiilsusega kohandamisega. See kajastab volatiilsu
sega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

Kattuvusega kohanda
mise mõju, kui kohan
dus on null – solvent
suskapitalinõude täitmi
seks nõuetekohased
omavahendid

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohaste omavahendite kohanda
mise summa seoses kattuvusega kohandamisega. See kajastab volatiilsusega
kohandamise ja kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null.

See on volatiilsusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta tehni
lisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohaste omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja ülemine
kumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitali
nõude täitmiseks nõuetekohastest omavahenditest, üleminekulise mahaarva
miseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohastest omavahenditest ja asjaomase riskivaba intressi
kõvera üleminekulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvuta
tud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohastest omavahenditest
suurima vahe.

See on volatiilsusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta tehni
lisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohaste omavahendite ning pikaajaliste garantiimeetmete ja ülemine
kumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitali
nõude täitmiseks nõuetekohastest omavahenditest, üleminekulise mahaarva
miseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohastest omavahenditest ja asjaomase riskivaba intressi
kõvera üleminekulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvuta
tud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohastest omavahenditest
suurima vahe.
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C0010/R0090

Summa koos pikaajaliste Solventsuskapitalinõude kogusumma, mille arvutamisel on arvesse võetud
garantiimeetmete ja üle tehnilisi eraldisi koos pikaajalistest garantiimeetmetest ja üleminekumeetme
minekumeetmetega –
test tingitud kohandustega.
solventsuskapitalinõue

C0030/R0090

Üleminekumeetmete
mõju tehnilistele eraldis
tele – solventsuskapitali
nõue

Solventsuskapitalinõude kohandamise summa seoses üleminekulise mahaar
vamise kohaldamisega tehniliste eraldiste suhtes.

Üleminekumeetmete
mõju intressimäärale –
solventsuskapitalinõue

Solventsuskapitalinõude kohandamise summa seoses asjaomase riskivaba
intressikõvera üleminekulise kohandamisega.

C0050/R0090

C0070/R0090

C0090/R0090

See on üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvu
tatud solventsuskapitalinõude ning pikaajaliste garantiimeetmete ja ülemine
kumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitali
nõude vahe.

See on asjaomase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta teh
nilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude ning pikaaja
liste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võt
tes arvutatud solventsuskapitalinõude vahe.

Volatiilsusega kohanda
mise mõju, kui kohan
dus on null – solvent
suskapitalinõue

Solventsuskapitalinõude kohandamise summa seoses volatiilsusega kohan
damisega. See kajastab volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on
null.

Volatiilsusega kohanda
mise mõju, kui kohan
dus on null – solvent
suskapitalinõue

Solventsuskapitalinõude kohandamise summa seoses kattuvusega kohanda
misega. See kajastab volatiilsusega kohandamise ja kattuvusega kohanda
mise mõju, kui kohandus on null.

See on volatiilsusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta tehni
lisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude ning pikaaja
liste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võt
tes arvutatud solventsuskapitalinõudest, üleminekulise mahaarvamiseta teh
nilisi eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõudest ja asja
omase riskivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta tehnilisi eral
disi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõudest suurima vahe.

See on kattuvusega kohandamiseta ja muude üleminekumeetmeteta tehnilisi
eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõude ning pikaajaliste
garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega tehnilisi eraldisi arvesse võttes
arvutatud solventsuskapitalinõudest, üleminekulise mahaarvamiseta tehnilisi
eraldisi arvesse võttes arvutatud solventsuskapitalinõudest ja asjaomase ris
kivaba intressikõvera üleminekulise kohandamiseta tehnilisi eraldisi arvesse
võttes arvutatud solventsuskapitalinõudest ning volatiilsusega kohandami
seta ja muude üleminekumeetmeteta tehnilisi eraldisi arvesse võttes arvuta
tud solventsuskapitalinõudest suurima vahe.

S.23.01. Omavahendid

Üldised märkused:

Selles punktis käsitletakse teabe esmast, kvartaalset ja iga-aastast avalikustamist gruppide kohta.
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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 kri
teeriumidele, käsitatakse eelisaktsiakapitalina ja see liigitatakse vasta
valt, olenemata selle kirjeldusest või määramisest.

R0010/C0020

Lihtaktsiakapital (sh omaakt
siad) – piiranguteta esimese ta
seme omavahendid

See on sissemakstud lihtaktsiakapitali summa, mis vastab piirangu
teta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0010/C0040

Lihtaktsiakapital (sh omaakt
siad) – teise taseme omavahen
did

See on sissemaksmisele kuuluva lihtaktsiakapitali summa, mis vastab
teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0020/C0010

Mitte kasutadaolev sisse nõu
tud, kuid sisse maksmata lih
taktsiakapital 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 nõu
tud, kuid sisse maksmata lih
taktsiakapital 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 omava
hendite kriteeriumidele.

R0020/C0040

Mitte kasutadaolev sisse nõu
tud, kuid sisse maksmata lih
taktsiakapital 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 lõi
getele 2–5 ja mis vastab teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0030/C0010

Lihtaktsiakapitaliga seotud üle
kurss – kokku

See on lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss kokku, mis täielikult vas
tab esimese või teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0030/C0020

Lihtaktsiakapitaliga seotud üle See on lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss, mis vastab piiranguteta
kurss – piiranguteta esimese ta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud
lihtaktsiakapitaliga, mida käsitatakse piiranguteta esimese taseme
seme omavahendid
omavahenditena.

R0030/C0040

Lihtaktsiakapitaliga seotud üle
kurss – teise taseme omava
hendid

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 täieli
kult vastavad esimese või teise taseme omavahendite kriteeriumidele.
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R0040/C0020

Vastastikuste ja vastastikust
tüüpi kindlustusandjate algka
pital, liikmete sissemaksed või
samaväärne põhiomavahendite
kirje – piiranguteta esimese ta
seme omavahendid

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 omavahen
did

See on vastastikuste ja vastastikust tüüpi ettevõtjate algkapital, liik
mete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje, mis vasta
vad 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 ta
seme, teise taseme või kolmanda taseme omavahendite kriteeriumi
dele.

R0050/C0030

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– piirangutega esimese taseme
omavahendid

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 kritee
riumidele.

R0050/C0050

Vastastikuse kindlustusandja
liikme allutatud instrumendid
– kolmanda taseme omavahen
did

See on vastastikuse kindlustusandja liikme selliste allutatud instru
mentide kogusumma, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite
kriteeriumidele.
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R0060/C0010

Mitte kasutadaolevad vastasti
kuse kindlustusandja liikme al
lutatud instrumendid grupi ta
sandil – 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.

R0060/C0030

Mitte kasutadaolevad vastasti
kuse kindlustusandja liikme al
lutatud instrumendid grupi ta
sandil – 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 kasutadaolevad vastasti
kuse kindlustusandja liikme al
lutatud instrumendid grupi ta
sandil – teise taseme omava
hendid

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
omavahendite kriteeriumidele.

R0060/C0050

Mitte kasutadaolevad vastasti
kuse kindlustusandja liikme al
lutatud instrumendid grupi ta
sandil – 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 ta
seme 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 – piirangu
See on direktiivi 2009/138/EÜ artikli 91 lõike 2 kohane vahendite
teta esimese taseme omavahen ülejääk, mis vastab piiranguteta esimese taseme omavahendite kritee
did
riumidele.

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 – piiran
guteta esimese taseme omava
hendid

See on selliste vahendite ülejäägi summa, mida ei saa kasutada vasta
valt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad
piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.
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R0090/C0010

Eelisaktsiad – kokku

See on emiteeritud selliste eelisaktsiate kogusumma, mis täielikult
vastavad piirangutega esimese taseme, teise taseme või kolmanda ta
seme omavahendite kriteeriumidele.

R0090/C0030

Eelisaktsiad – piiranguteta esi
mese taseme omavahendid

See on emiteeritud selliste eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad pii
rangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0090/C0040

Eelisaktsiad – teise taseme
omavahendid

See on emiteeritud selliste eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad
teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0090/C0050

Eelisaktsiad – kolmanda ta
seme omavahendid

See on emiteeritud selliste eelisaktsiate kogusumma, mis vastavad
kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0100/C0010

Mitte kasutadaolevad eelisakt
siad grupi tasandil – kokku

See on selliste eelisaktsiate kogusumma, mida ei saa kasutada vasta
valt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5.

R0100/C0030

Mitte kasutadaolevad eelisakt
siad grupi tasandil – piirangu
tega esimese taseme omava
hendid

See on selliste eelisaktsiate summa, mida ei saa kasutada vastavalt di
rektiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad pii
rangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0100/C0040

Mitte kasutadaolevad eelisakt
siad grupi tasandil – teise ta
seme omavahendid

See on selliste eelisaktsiate summa, mida ei saa kasutada vastavalt di
rektiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad teise
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0100/C0050

Mitte kasutadaolevad eelisakt
siad grupi tasandil – kolmanda
taseme omavahendid

See on selliste eelisaktsiate summa, mida ei saa kasutada vastavalt di
rektiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad kol
manda taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0110/C0010

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
– kokku

See on eelisaktsiakapitaliga seotud ülekurss kokku, mis täielikult vas
tab piirangutega esimese taseme, teise taseme või kolmanda taseme
omavahendite kriteeriumidele.

R0110/C0030

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
– piirangutega esimese taseme
omavahendid

See on eelisaktsiatega seotud ülekurss, mis vastab piirangutega esi
mese taseme omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud eel
isaktsiatega, mida käsitatakse piirangutega esimese taseme omava
henditena.

R0110/C0040

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
– teise taseme omavahendid

See on eelisaktsiatega seotud ülekurss, mis vastab teise taseme oma
vahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud eelisaktsiatega, mida
käsitatakse teise taseme omavahenditena.

R0110/C0050

Eelisaktsiatega seotud ülekurss
– kolmanda taseme omavahen
did

See on eelisaktsiatega seotud ülekurss, mis vastab kolmanda taseme
omavahendite kriteeriumidele, kuna see on seotud eelisaktsiatega,
mida käsitatakse kolmanda taseme omavahenditena.

R0120/C0010

Mitte kasutadaolev eelisaktsia
tega seotud ülekurss grupi ta
sandil– kokku

See on sellise eelisaktsiatega seotud ülekursi kogusumma, mida ei saa
kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5.
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R0120/C0030

Mitte kasutadaolev eelisaktsia
tega seotud ülekurss grupi ta
sandil– piirangutega esimese
taseme omavahendid

See on sellise eelisaktsiatega seotud ülekursi summa, mida ei saa ka
sutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja
mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumi
dele.

R0120/C0040

Mitte kasutadaolev eelisaktsia
tega seotud ülekurss grupi ta
sandil– teise taseme omava
hendid

See on sellise eelisaktsiatega seotud ülekursi summa, mida ei saa ka
sutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja
mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0120/C0050

Mitte kasutadaolev eelisaktsia
tega seotud ülekurss grupi ta
sandil– kolmanda taseme oma
vahendid

See on sellise eelisaktsiatega seotud ülekursi summa, mida ei saa ka
sutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja
mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0130/C0010

Korrigeerimisreserv – kokku

Korrigeerimisreserv kokku kajastab reserve (nt jaotamata kasum),
ilma kohandusteta (nt eraldatud vahendite kogum). See tuleneb pea
miselt raamatupidamisväärtuse ja direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75
kohase väärtuse erinevustest.

R0130/C0020

Korrigeerimisreserv – piirangu Korrigeerimisreserv kajastab reserve (nt jaotamata kasum), ilma ko
teta esimese taseme omavahen handusteta (nt eraldatud vahendite kogum). See tuleneb peamiselt
raamatupidamisväärtuse ja direktiivi 2009/138/EÜ kohase väärtuse
did
erinevustest.

R0140/C0010

Allutatud kohustised – kokku

See on allutatud kohustiste kogusumma.

R0140/C0030

Allutatud kohustised – piiran
gutega esimese taseme omava
hendid

See on selliste allutatud kohustiste summa, mis vastavad piirangutega
esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0140/C0040

Allutatud kohustised – teise ta
seme 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 – pii
rangutega esimese taseme
omavahendid

See on selliste allutatud kohustiste summa, mida ei saa kasutada vas
tavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vasta
vad 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 vas
tavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vasta
vad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.
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R0150/C0050

Mitte kasutadaolevad allutatud
kohustised grupi tasandil –
kolmanda taseme omavahen
did

See on selliste allutatud kohustiste summa, mida ei saa kasutada vas
tavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vasta
vad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0160/C0010

Summa, mis võrdub edasilük
kunud tulumaksu varade neto
väärtusega – kokku

See on edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtuse kogusumma.

R0160/C0050

Summa, mis võrdub edasilük
kunud tulumaksu varade neto
väärtusega – kolmanda taseme
omavahendid

See on selliste edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtuse kogu
summa, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumi
dele.

R0170/C0010

Summa, mis võrdub grupi ta
sandil mitte kasutadaolevate
edasilükkunud tulumaksu va
rade 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 ta
sandil mitte kasutadaolevate
edasilükkunud tulumaksu va
rade netoväärtusega – kol
manda taseme omavahendid

See on selliste edasilükkunud tulumaksu varade netoväärtuse summa,
mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõi
getele 2–5 ja mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriu
midele.

R0180/C0010

Muud eespool nimetamata
omavahendite kirjed, mida jä
relevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena

See on muude eespool nimetamata selliste põhiomavahendite kirjete
kogusumma, mille järelevalveasutus on heaks kiitnud.

R0180/C0020

Muud eespool nimetamata
omavahendite kirjed, mida jä
relevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – piiran
guteta esimese taseme omava
hendid

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 jä
relevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – piiran
gutega esimese taseme omava
hendid

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

See on muude eespool nimetamata selliste põhiomavahendite kirjete
Muud eespool nimetamata
kogusumma, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele
omavahendite kirjed, mida jä
ja mille järelevalveasutus on heaks kiitnud.
relevalveasutus aktsepteerib
põhiomavahenditena – teise ta
seme omavahendid

R0180/C0050

Muud eespool nimetamata
omavahendite kirjed, mida jä
relevalveasutus 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.
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R0190/C0010

Mitte kasutadaolevad omava
hendid, mis on seotud muude
eespool nimetamata kirjetega,
mida järelevalveasutus aktsep
teerib põhiomavahenditena –
kokku

See on selliste omavahendite kogusumma, mis on seotud muude ees
pool nimetamata kirjetega, mida järelevalveasutus aktsepteerib põ
hiomavahenditena, ja mida ei saa kasutada vastavalt direktiivi
2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5.

R0190/C0020

Mitte kasutadaolevad omava
hendid, mis on seotud muude
eespool nimetamata kirjetega,
mida järelevalveasutus aktsep
teerib põhiomavahenditena –
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 kasutadaolevad omava
hendid, mis on seotud muude
eespool nimetamata kirjetega,
mida järelevalveasutus aktsep
teerib põhiomavahenditena –
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 kasutadaolevad omava
hendid, mis on seotud muude
eespool nimetamata kirjetega,
mida järelevalveasutus aktsep
teerib põhiomavahenditena –
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.

R0190/C0050

Mitte kasutadaolevad omava
hendid, mis on seotud muude
eespool nimetamata kirjetega,
mida järelevalveasutus aktsep
teerib põhiomavahenditena –
kolmanda taseme omavahen
did

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 ta
seme omavahendite kriteeriumidele.

R0200/C0010

Vähemusosalused grupi tasan
dil (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 tasan
dil (kui ei ole esitatud muu
omavahendite kirje osana) –
piiranguteta esimese taseme
omavahendid

See on grupi tasandi selliste vähemusosaluste summa, mis vastavad
piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0200/C0030

Vähemusosalused grupi tasan
dil (kui ei ole esitatud muu
omavahendite kirje osana) –
piirangutega esimese taseme
omavahendid

See on grupi tasandi selliste vähemusosaluste summa, mis vastavad
piirangutega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0200/C0040

Vähemusosalused grupi tasan
dil (kui ei ole esitatud muu
omavahendite kirje osana) –
teise taseme omavahendid

See on grupi tasandi selliste vähemusosaluste summa, mis vastavad
teise taseme omavahendite kriteeriumidele.
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R0200/C0050

Vähemusosalused grupi tasan
dil (kui ei ole esitatud muu
omavahendite kirje osana) –
kolmanda taseme omavahen
did

See on grupi tasandi selliste vähemusosaluste summa, mis vastavad
kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0210/C0010

Mitte kasutadaolevad vähemu
sosalused 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 vähemu
sosalused grupi tasandil – pii
ranguteta esimese taseme oma
vahendid

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 vähemu
sosalused grupi tasandil – pii
rangutega 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 vähemu
sosalused 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 vähemu
sosalused grupi tasandil – kol
manda 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.

Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei tuleks kajastada ja mis ei vasta Sol
ventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele
R0220/C0010

Finantsaruannetes kajastatud
omavahendid, mida korrigeeri
misreservis ei kajastata ja mis
ei vasta Solventsus II kohasteks
omavahenditeks liigitamise kri
teeriumidele – kokku

See on finantsaruannetes kajastatud selliste omavahendite kirjete ko
gusumma, mida korrigeerimisreservis ei kajastata ja mis ei vasta Sol
ventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele.
Need omavahendite kirjed on kas:
i) omavahendite kirjete loetellu kuuluvad kirjed, mis ei vasta liigita
miskriteeriumidele või üleminekusätetele või
ii) omavahenditeks kavandatud kirjed, mis ei kuulu omavahendite
kirjete loetellu ja mida järelevalveasutus ei ole heaks kiitud ja
mida ei kajastata bilansis kohustistena.
Allutatud kohustisi, mis ei kuulu põhiomavahendite hulka, ei esitata
selles vormis, vaid vormis S.02.01 bilansis kajastatavate allutatud ko
hustistena, mis ei kuulu põhiomavahendite hulka.

Mahaarvamised
R0230/C0010

Muudes finantssektori ettevõt
jates, sealhulgas finantstegevu
sega tegelevates reguleerimata
ettevõtjates olevate märkimis
väärsete osaluste mahaarva
mine – kokku

See on krediidiasutustes, investeerimisühingutes, finantseerimisasu
tustes, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejates, eurofondide
valitsejates, tööandjapensioni kogumisasutustes, finantstegevusega te
gelevates reguleerimata üksustes olevate märkimisväärsete osaluste
(sealhulgas märkimisväärsed osalused, mis arvatakse maha vastavalt
direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule) mahaarvamise ko
gusumma.
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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 finantstegevu
sega tegelevates reguleerimata
ettevõtjates olevate märkimis
väärsete osaluste mahaarva
mine – piiranguteta esimese ta
seme omavahendid

See on krediidiasutustes, investeerimisühingutes, finantseerimisasu
tustes, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejates, eurofondide
valitsejates, tööandjapensioni kogumisasutustes, finantstegevusega te
gelevates reguleerimata üksustes olevate märkimisväärsete osaluste
(sealhulgas märkimisväärsed osalused, mis arvatakse maha vastavalt
direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule (esitatakse eraldi
reas 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 esi
mese taseme omavahendid.

R0230/C0030

Muudes finantssektori ettevõt
jates, sealhulgas finantstegevu
sega tegelevates reguleerimata
ettevõtjates olevate märkimis
väärsete osaluste mahaarva
mine – piirangutega esimese
taseme omavahendid

See on krediidiasutustes, investeerimisühingutes, finantseerimisasu
tustes, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejates, eurofondide
valitsejates, tööandjapensioni kogumisasutustes, finantstegevusega te
gelevates reguleerimata üksustes olevate märkimisväärsete osaluste
(sealhulgas märkimisväärsed osalused, mis arvatakse maha vastavalt
direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule) 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 – piirangutega esi
mese taseme omavahendid.

R0230/C0040

Muudes finantssektori ettevõt
jates, sealhulgas finantstegevu
sega tegelevates reguleerimata
ettevõtjates olevate märkimis
väärsete osaluste mahaarva
mine – teise taseme omavahen
did

See on krediidiasutustes, investeerimisühingutes, finantseerimisasu
tustes, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejates, eurofondide
valitsejates, tööandjapensioni kogumisasutustes, finantstegevusega te
gelevates reguleerimata üksustes olevate märkimisväärsete osaluste
(sealhulgas märkimisväärsed osalused, mis arvatakse maha vastavalt
direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule) 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 – teise taseme oma
vahendid.

R0240/C0010

millest märkimisväärsed osalu
sed, mis arvatakse maha vasta
valt direktiivi 2009/138/EÜ ar
tiklile 228– kokku

See on direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teise lõigu kohaselt maha
arvatud märkimisväärsete osaluste koguväärtus, mis on osa reas
R0230 esitatud väärtusest – kokku

R0240/C0020

millest märkimisväärsed osalu
sed, mis arvatakse maha vasta
valt direktiivi 2009/138/EÜ ar
tiklile 228 – piiranguteta esi
mese 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 omavahen
did.
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R0240/C0030

millest märkimisväärsed osalu
sed, mis arvatakse maha vasta
valt direktiivi 2009/138/EÜ ar
tiklile 228 – piirangutega esi
mese 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 omavahen
did.

R0240/C0040

millest märkimisväärsed osalu
sed, mis arvatakse maha vasta
valt direktiivi 2009/138/EÜ ar
tiklile 228 – teise taseme oma
vahendid

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.

R0250/C0010

Märkimisväärsete osaluste ma
haarvamine, kui teave puudub
(artikkel 229) – kokku

See on seotud ettevõtjates olevate märkimisväärsete osaluste mahaar
vamise kogusumma, kui puudub grupi solventsuse arvutamiseks va
jalik teave vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 229.

R0250/C0020

Märkimisväärsete osaluste ma
haarvamine, 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 ma
haarvamine, 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 ma
haarvamine, 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 ma
haarvamine, kui teave puudub
(artikkel 229) – kolmanda ta
seme 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 ta
seme omavahendid.

R0260/C0010

Mahaarvamise ja agregeerimise
kaudu kaasatud märkimisväär
sete osaluste mahaarvamine,
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 agregeerimise
kaudu kaasatud märkimisväär
sete osaluste mahaarvamine,
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 agregeerimise
kaudu kaasatud märkimisväär
sete osaluste mahaarvamine,
kui on kasutatud meetodite
kombineerimist – piirangutega
esimese taseme omavahendid

Mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud seotud ettevõtjates
olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamise summa, kui on ka
sutatud meetodite kombineerimist – piirangutega esimese taseme
omavahendid.
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R0260/C0040

Mahaarvamise ja agregeerimise
kaudu kaasatud märkimisväär
sete osaluste mahaarvamine,
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 omava
hendid.

R0260/C0050

Mahaarvamise ja agregeerimise
kaudu kaasatud märkimisväär
sete osaluste mahaarvamine,
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 kasutadaolevate omavahendite kirjete kogusumma.

R0270/C0020

Mitte kasutadaolevate omava
hendite kirjete kogusumma –
piiranguteta esimese taseme
omavahendid

See on mitte kasutadaolevate omavahendite kirjete kogusumma – pii
ranguteta esimese taseme omavahendid.

R0270/C0030

Mitte kasutadaolevate omava
hendite kirjete kogusumma –
piirangutega esimese taseme
omavahendid

See on mitte kasutadaolevate omavahendite kirjete kogusumma – pii
rangutega esimese taseme omavahendid.

R0270/C0040

Mitte kasutadaolevate omava
hendite kirjete kogusumma –
teise taseme omavahendid

See on mitte kasutadaolevate omavahendite kirjete kogusumma –
teise taseme omavahendid.

R0270/C0050

Mitte kasutadaolevate omava
hendite kirjete kogusumma –
kolmanda taseme omavahen
did

See on mitte kasutadaolevate omavahendite kirjete kogusumma –
kolmanda taseme omavahendid.

R0280/C0010

Mahaarvamised kokku –
kokku

See on mahaarvamiste kogusumma, mida ei võeta arvesse korrigeeri
misreservis.

R0280/C0020

Mahaarvamised kokku – pii
ranguteta esimese taseme oma
vahendid

See on piiranguteta esimese taseme omavahenditest mahaarvamiste
summa, mida ei võeta arvesse korrigeerimisreservis.

R0280/C0030

Mahaarvamised kokku – pii
rangutega 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.

Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi
See on põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast mahaarvamisi.

R0290/C0010

Põhiomavahendid kokku pä
rast mahaarvamisi – kokku

R0290/C0020

Põhiomavahendid kokku pä
See on selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast mahaar
rast mahaarvamisi – piirangu vamisi, mis vastavad piiranguteta esimese taseme omavahendite kri
teta esimese taseme omavahen teeriumidele.
did
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R0290/C0030

Põhiomavahendid kokku pä
rast mahaarvamisi – piirangu
tega esimese taseme omava
hendid

See on selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast kohan
damist, mis vastavad piirangutega esimese taseme omavahendite kri
teeriumidele.

R0290/C0040

Põhiomavahendid kokku pä
rast mahaarvamisi – teise ta
seme omavahendid

See on selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast kohan
damist, mis vastavad teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0290/C0050

Põhiomavahendid kokku pä
rast mahaarvamisi – kolmanda
taseme omavahendid

See on selliste põhiomavahendite kirjete kogusumma pärast kohan
damist, mis vastavad kolmanda taseme omavahendite kriteeriumi
dele.

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 ta
seme omavahendite kriteeriumidele.

R0310/C0010

Vastastikuste ja vastastikust
tüüpi kindlustusandjate sisse
maksmata ja sissenõudmata
algkapital, liikmete sissemak
sed või samaväärsed põhioma
vahendite kirjed, mis on sisse
nõutavad – 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 sissemak
sed või samaväärsed põhioma
vahendite kirjed, mis on sisse
nõutavad – teise taseme oma
vahendid

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 sis
senõutav ja vastab teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0320/C0010

Sissemaksmata ja sissenõud
mata eelisaktsiad, mis on sisse
nõutavad – kokku

See on selliste eelisaktsiate kogusumma, mida ei ole sisse nõutud ega
sisse makstud, kuid mis on sissenõutavad.
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R0320/C0040

Sissemaksmata ja sissenõud
mata eelisaktsiad, mis on sisse
nõutavad – teise taseme oma
vahendid

See on selliste eelisaktsiate summa, mida ei ole sisse nõutud ega sisse
makstud, kuid mis on sissenõutavad ja vastavad teise taseme omava
hendite kriteeriumidele.

R0320/C0050

Sissemaksmata ja sissenõud
mata eelisaktsiad, mis on sisse
nõutavad – 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

See on õiguslikult siduvate kohustuste märkida allutatud kohustisi ja
maksta nende eest nõudmise korral kogusumma.

R0330/C0040

Õiguslikult siduv kohustus
märkida allutatud kohustisi ja
maksta nende eest nõudmise
korral – teise taseme omava
hendid

See on õiguslikult siduvate kohustuste märkida selliseid allutatud ko
hustisi ja maksta nende eest nõudmise korral summa, mis vastavad
teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0330/C0050

Õiguslikult siduv kohustus
märkida allutatud kohustisi ja
maksta nende eest nõudmise
korral – kolmanda taseme
omavahendid

See on õiguslikult siduvate kohustuste märkida selliseid allutatud ko
hustisi ja maksta nende eest nõudmise korral summa, 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 usalduskonto
del ja mille on välja andnud direktiivi 2006/48/EÜ kohaselt tegevus
loa 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 saa
nud krediidiasutused ja mis vastavad teise taseme omavahendite kri
teeriumidele.

R0350/C0010

Muud kui direktiivi
2009/138/EÜ artikli 96 lõike
2 kohased akreditiivid ja ga
rantiid – 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 ga
rantiid – teise taseme omava
hendid

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 ga
rantiid – kolmanda 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 koha
sed liikmete täiendavad sisse
maksed – 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 loet
letud liikidesse kuuluvate riskide kindlustamisega, võivad oma liik
metele järgneva 12 kuu jooksul täiendavate sissemaksete kujul esi
tada.

R0360/C0040

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli
96 lõike 3 esimese lõigu koha
sed liikmete täiendavad sisse
maksed – teise taseme omava
hendid

See on kõigi selliste tulevaste nõuete summa, mida muutuvate sisse
maksetega vastastikused või vastastikust tüüpi laevaomanike ühendu
sed, 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 liik
mete täiendavad 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 sis
semaksete kujul esitada.

R0370/C0040

Muud kui direktiivi
2009/138/EÜ artikli 96 lõike
3 esimese lõigu kohased liik
mete täiendavad 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 sissemak
sete kujul esitada ja mis vastavad teise taseme omavahendite kritee
riumidele.

R0370/C0050

Muud kui direktiivi
2009/138/EÜ artikli 96 lõike
3 esimese lõigu kohased liik
mete täiendavad sissemaksed –
kolmanda taseme omavahen
did

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 sissemak
sete kujul esitada ja mis vastavad kolmanda taseme omavahendite
kriteeriumidele.

R0380/C0010

Mitte kasutadaolevad lisaoma
vahendid grupi tasandil –
kokku

See on selliste lisaomavahendite kogusumma, mida ei saa kasutada
vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5.

R0380/C0040

Mitte kasutadaolevad lisaoma
vahendid grupi tasandil – teise
taseme omavahendid

See on selliste lisaomavahendite summa, mida ei saa kasutada vasta
valt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 ja mis vastavad
teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0380/C0050

Mitte kasutadaolevad lisaoma
vahendid grupi tasandil – kol
manda taseme omavahendid

See on selliste lisaomavahendite summa, mida ei saa kasutada vasta
valt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 222 lõigetele 2–5 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 kol
manda taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0400/C0010

Lisaomavahendid kokku

See on lisaomavahendite kirjete kogusumma.

R0400/C0040

Lisaomavahendid kokku – teise See on selliste lisaomavahendite kirjete kogusumma, mis vastavad
taseme omavahendid
teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0400/C0050

Lisaomavahendid kokku – kol
manda taseme omavahendid

See on selliste lisaomavahendite kirjete kogusumma, mis vastavad
kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

Muude finantssektori üksuste omavahendidJärgmisi kirjeid kohaldatakse ka mahaarvamise ja agregeerimise
meetodi ning meetodite kombineerimise korral

R0410/C0010

Krediidiasutused, investeerimis
ühingud, finantseerimisasutu
sed, alternatiivsete investeeri
misfondide valitsejad, eurofon
dide valitsejad – kokku

Krediidiasutustes, investeerimisühingutes, finantseerimisasutustes, al
ternatiivsete investeerimisfondide valitsejates, eurofondide valitsejates
olevate omavahendite kogusumma, millest on juba maha arvatud
mis tahes asjaomased grupisisesed tehingud. Kõnealused kirjed tuleks
samuti maha arvata mis tahes mitte kasutadaolevatest omavahendi
test vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele ja omavahen
ditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule.

R0410/C0020

Krediidiasutused, investeerimis
ühingud, finantseerimisasutu
sed, alternatiivsete investeeri
misfondide valitsejad, eurofon
dide valitsejad – piiranguteta
esimese taseme omavahendid

Krediidiasutustes, investeerimisühingutes, finantseerimisasutustes, al
ternatiivsete investeerimisfondide valitsejates, eurofondide valitsejates
olevad omavahendid, millest on juba maha arvatud mis tahes asja
omased grupisisesed tehingud – piiranguteta esimese taseme omava
hendid

R0410/C0030

R0410/C0040

Krediidiasutused, investeerimis
ühingud, finantseerimisasutu
sed, alternatiivsete investeeri
misfondide valitsejad, eurofon
dide valitsejad – piirangutega
esimese taseme omavahendid

Krediidiasutused, investeerimis
ühingud, finantseerimisasutu
sed, alternatiivsete investeeri
misfondide valitsejad, eurofon
dide valitsejad – teise taseme
omavahendid

Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasuta
daolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele
eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 228 teisele lõigule.

Krediidiasutustes, investeerimisühingutes, finantseerimisasutustes, al
ternatiivsete investeerimisfondide valitsejates, eurofondide valitsejates
olevad omavahendid, millest on juba maha arvatud mis tahes asja
omased grupisisesed tehingud – piirangutega esimese taseme omava
hendid
Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasuta
daolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele
eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 228 teisele lõigule.

Krediidiasutustes, investeerimisühingutes, finantseerimisasutustes, al
ternatiivsete investeerimisfondide valitsejates, eurofondide valitsejates
olevad omavahendid, millest on juba maha arvatud mis tahes asja
omased grupisisesed tehingud – teise taseme omavahendid
Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasuta
daolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele
eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 228 teisele lõigule.
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R0420/C0010

Tööandjapensioni kogumisasu
tused – 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 ta
hes mitte kasutadaolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele
sektoripõhistele eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi
2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule.

R0420/C0020

Tööandjapensioni kogumisasu
tused – piiranguteta esimese
taseme omavahendid

Tööandjapensioni kogumisasutustes olevad omavahendid, millest on
juba maha arvatud mis tahes asjaomased grupisisesed tehingud – pii
ranguteta esimese taseme omavahendid
Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasuta
daolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele
eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 228 teisele lõigule.

R0420/C0030

Tööandjapensioni kogumisasu
tused – piirangutega esimese
taseme omavahendid

Tööandjapensioni kogumisasutustes olevad omavahendid, millest on
juba maha arvatud mis tahes asjaomased grupisisesed tehingud – pii
rangutega esimese taseme omavahendid
Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasuta
daolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele
eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 228 teisele lõigule.

R0420/C0040

Tööandjapensioni kogumisasu
tused – teise taseme omava
hendid

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 kasuta
daolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele
eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 228 teisele lõigule.

R0420/C0050

Tööandjapensioni kogumisasu Tööandjapensioni kogumisasutustes olevad omavahendid, millest on
tused – kolmanda taseme oma juba maha arvatud mis tahes asjaomased grupisisesed tehingud –
vahendid
kolmanda taseme omavahendid
Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasuta
daolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele
eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 228 teisele lõigule.

R0430/C0010

Finantstegevusega tegelevad re
guleerimata üksused – kokku

Finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste omavahendite ko
gusumma, millest on juba maha arvatud mis tahes asjaomased grupi
sisesed 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.

R0430/C0020

Finantstegevusega tegelevad re
guleerimata üksused – piiran
guteta esimese taseme omava
hendid

Finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste omavahendid,
millest on juba maha arvatud mis tahes asjaomased grupisisesed te
hingud – piiranguteta esimese taseme omavahendid
Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasuta
daolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele
eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 228 teisele lõigule.
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Finantstegevusega tegelevad re
guleerimata üksused – piiran
gutega esimese taseme omava
hendid

Finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste omavahendid,
millest on juba maha arvatud mis tahes asjaomased grupisisesed te
hingud – piirangutega esimese taseme omavahendid

Finantstegevusega tegelevad re
guleerimata üksused – teise ta
seme omavahendid

Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasuta
daolevatest omavahenditest vastavalt asjaomastele sektoripõhistele
eeskirjadele ja omavahenditest vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artikli 228 teisele lõigule.
Finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste omavahendid,
millest on juba maha arvatud mis tahes asjaomased grupisisesed te
hingud – teise taseme omavahendid
Kõnealused kirjed tuleks samuti maha arvata mis tahes mitte kasuta
daolevatest 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

Muude finantssektori üksuste
omavahendid kokku – piiran
guteta esimese taseme omava
hendid

Muudes finantssektori üksustes olevad omavahendid kokku.
Siin esitatakse lahtris R0240/C0010 maha arvatud omavahendite ko
gusumma ilma grupisiseste tehinguteta ja pärast kohandamist seoses
mitte kasutadaolevate omavahenditega vastavalt asjaomastele sektori
põhistele eeskirjadele ja pärast mahaarvamist vastavalt direktiivi
2009/138/EÜ artikli 228 teisele lõigule.
Muudes finantssektori üksustes olevad omavahendid kokku – piiran
guteta esimese taseme omavahendid.
Siin esitatakse lahtris R0230/C0010 maha arvatud omavahendite ko
gusumma pärast kohandamist seoses mitte kasutadaolevate omava
henditega vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele ja pä
rast mahaarvamist vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 tei
sele lõigule.

Muude finantssektori üksuste
omavahendid kokku – piiran
gutega esimese taseme omava
hendid

Muudes finantssektori üksustes olevad omavahendid kokku – piiran
gutega esimese taseme omavahendid.

Muude finantssektori üksuste
omavahendid kokku – teise ta
seme omavahendid

Muudes finantssektori üksustes olevad omavahendid kokku – teise
taseme omavahendid.

Siin esitatakse lahtris R0230/C0010 maha arvatud omavahendite ko
gusumma pärast kohandamist seoses mitte kasutadaolevate omava
henditega vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele ja pä
rast mahaarvamist vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 tei
sele lõigule.

Siin esitatakse lahtris R0230/C0010 maha arvatud omavahendite ko
gusumma pärast kohandamist seoses mitte kasutadaolevate omava
henditega vastavalt asjaomastele sektoripõhistele eeskirjadele ja pä
rast mahaarvamist vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 228 tei
sele lõigule.

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 kasutadaolevate omavahendite mahaarva
mist.

R0450/C0020

Agregeeritud omavahendid,
kui kasutatakse mahaarvamist
ja agregeerimist ning meetodi
kombineerimist – piiranguteta
esimese taseme omavahendid

Seotud ettevõtjate nõuetekohased omavahendid, mis kuuluvad pii
ranguteta esimese taseme omavahendite hulka ja mida tuleb arvesse
võtta agregeeritud omavahendite arvutamisel, kui kasutatakse ma
haarvamist ja agregeerimist või meetodite kombineerimist, pärast
grupi tasandil mitte kasutadaolevate omavahendite mahaarvamist.
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R0450/C0030

Agregeeritud omavahendid,
kui kasutatakse mahaarvamist
ja agregeerimist ning meetodi
kombineerimist – piirangutega
esimese taseme omavahendid

Seotud ettevõtjate nõuetekohased omavahendid, mis kuuluvad pii
rangutega esimese taseme omavahendite hulka ja mida tuleb arvesse
võtta agregeeritud omavahendite arvutamisel, kui kasutatakse ma
haarvamist ja agregeerimist või meetodite kombineerimist, pärast
grupi tasandil mitte kasutadaolevate 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 ka
sutadaolevate 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 kasutadaolevate 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.

R0460/C0020

R0460/C0030

R0460/C0040

R0460/C0050

Agregeeritud omavahendid,
kui kasutatakse mahaarvamist
ja agregeerimist ning meetodi
kombineerimist, ilma grupisi
seste tehinguteta – piirangutega
esimese taseme omavahendid

Siin esitatav omavahendite summa ei tohiks hõlmata mitte kasuta
daolevaid omavahendeid ega grupisiseseid tehinguid.

Siin esitatav omavahendite summa ei tohiks hõlmata mitte kasuta
daolevaid omavahendeid ega grupisiseseid tehinguid.

Piirangutega esimese taseme omavahendite hulka kuuluvad nõuete
kohased omavahendid pärast grupisiseste tehingute mahaarvamist
grupi agregeeritud nõuetekohaste omavahendite arvutamiseks.
Siin esitatav omavahendite summa ei tohiks hõlmata mitte kasuta
daolevaid omavahendeid ega grupisiseseid tehinguid.

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 agregeeri
tud nõuetekohaste omavahendite arvutamiseks.

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 tohiks hõlmata mitte kasuta
daolevaid omavahendeid ega grupisiseseid tehinguid.

Siin esitatav omavahendite summa ei tohiks hõlmata mitte kasuta
daolevaid omavahendeid ega grupisiseseid tehinguid.
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R0520/C0010

Grupi konsolideeritud solvent
suskapitalinõude täitmiseks ka
sutada olevad omavahendid
kokku (v.a muud finantssektori
üksused ning mahaarvamise ja
agregeerimise kaudu kaasatud
ettevõtjad) – kokku

Grupi selliste omavahendite kogusumma, mis hõlmab kohandatud
põhiomavahendeid ja lisaomavahendeid ning mida saab kasutada
grupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks, kuid mis ei
hõlma muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeeri
mise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendeid.

R0520/C0020

Grupi konsolideeritud solvent
suskapitalinõude täitmiseks ka
sutada olevad omavahendid
kokku (v.a muud finantssektori
üksused ning mahaarvamise ja
agregeerimise kaudu kaasatud
ettevõtjad) – piiranguteta esi
mese taseme omavahendid

Grupi selliste omavahendite kogusumma, mis hõlmavad kohandatud
põhiomavahendeid ning mida saab kasutada grupi konsolideeritud
solventsuskapitalinõude täitmiseks, kuid mis ei hõlma muude fi
nantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaa
satud ettevõtjate omavahendeid ning mis vastavad piiranguteta esi
mese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0520/C0030

Grupi konsolideeritud solvent
suskapitalinõude täitmiseks ka
sutada olevad omavahendid
kokku (v.a muud finantssektori
üksused ning mahaarvamise ja
agregeerimise kaudu kaasatud
ettevõtjad) – piirangutega esi
mese taseme omavahendid

Grupi selliste omavahendite kogusumma, mis hõlmavad kohandatud
põhiomavahendeid ning mida saab kasutada grupi konsolideeritud
solventsuskapitalinõude täitmiseks, kuid mis ei hõlma muude fi
nantssektori üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise kaudu kaa
satud ettevõtjate omavahendeid ning mis vastavad piirangutega esi
mese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0520/C0040

Grupi konsolideeritud solvent
suskapitalinõude täitmiseks ka
sutada olevad omavahendid
kokku (v.a muud finantssektori
üksused ning mahaarvamise ja
agregeerimise kaudu kaasatud
ettevõtjad) – teise taseme oma
vahendid

Grupi selliste omavahendite kogusumma, mis hõlmavad kohandatud
põhiomavahendeid ja lisaomavahendeid 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
teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0520/C0050

Grupi konsolideeritud solvent
suskapitalinõude täitmiseks ka
sutada olevad omavahendid
kokku (v.a muud finantssektori
üksused ning mahaarvamise ja
agregeerimise kaudu kaasatud
ettevõtjad) – kolmanda taseme
omavahendid

Grupi selliste omavahendite kogusumma, mis hõlmavad kohandatud
põhiomavahendeid ja lisaomavahendeid 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
kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0530/C0010

Grupi konsolideeritud mini
maalse solventsuskapitalinõude
täitmiseks kasutada olevad
omavahendid kokku – kokku

Grupi selliste omavahendite kogusumma, mis hõlmavad kohandatud
põhiomavahendeid 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 solventsuskapitalinõude
täitmiseks kasutada olevad
omavahendid kokku – piiran
guteta esimese taseme omava
hendid

Grupi omavahendid, mis hõlmavad kohandatud põhiomavahendeid
ning mida saab kasutada grupi konsolideeritud minimaalse solvent
suskapitalinõude täitmiseks ning mis vastavad piiranguteta esimese
taseme omavahendite kriteeriumidele.
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R0530/C0030

Grupi konsolideeritud mini
maalse solventsuskapitalinõude
täitmiseks kasutada olevad
omavahendid kokku – piiran
gutega esimese taseme omava
hendid

Grupi omavahendid, mis hõlmavad kohandatud põhiomavahendeid
ning mida saab kasutada grupi konsolideeritud minimaalse solvent
suskapitalinõude täitmiseks ning mis vastavad piirangutega esimese
taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0530/C0040

Grupi konsolideeritud mini
maalse solventsuskapitalinõude
täitmiseks kasutada olevad
omavahendid kokku – teise ta
seme omavahendid

Grupi omavahendid, mis hõlmavad kohandatud põhiomavahendeid
ning mida saab kasutada grupi konsolideeritud minimaalse solvent
suskapitalinõude täitmiseks ning mis vastavad teise taseme omava
hendite kriteeriumidele.

R0560/C0010

Grupi konsolideeritud solvent
suskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased omavahendid
kokku (v.a muude finantssek
tori üksuste ning mahaarvami
se ja agregeerimise kaudu kaa
satud ettevõtjate omavahendid)
– 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).

R0560/C0020

Grupi konsolideeritud solvent
suskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased omavahendid
kokku (v.a muude finantssek
tori üksuste ning mahaarvami
se ja agregeerimise kaudu kaa
satud ettevõtjate omavahendid)
– 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/C0030

Grupi konsolideeritud solvent
suskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased omavahendid
kokku (v.a muude finantssek
tori üksuste ning mahaarvami
se ja agregeerimise kaudu kaa
satud ettevõtjate omavahendid)
– 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 mahaarvami
se ja agregeerimise kaudu kaa
satud ettevõtjate omavahendid)
– 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 ta
seme omavahendite kriteeriumidele.

Kõnealuste omavahendite nõuetekohasuse tagamiseks ei tohiks grupi
konsolideeritud solventsuskapitalinõue järjepidevalt hõlmata muude
finantssektori üksuste kapitalinõudeid (delegeeritud määruse (EL)
2015/35 artikli 336 punkt c).
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R0560/C0050

Grupi konsolideeritud solvent
suskapitalinõude täitmiseks
nõuetekohased omavahendid
kokku (v.a muude finantssek
tori üksuste ning mahaarvami
se ja agregeerimise kaudu kaa
satud ettevõtjate omavahendid)
– kolmanda taseme omavahen
did

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
Grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks
maalse solventsuskapitalinõude kasutada olevad nõuetekohased omavahendid kokku.
täitmiseks nõuetekohased oma
vahendid kokku – kokku

R0570/C0020

Grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks
Grupi konsolideeritud mini
maalse solventsuskapitalinõude kasutada olevad nõuetekohased omavahendid, mis vastavad piirangu
täitmiseks nõuetekohased oma teta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.
vahendid kokku – piiranguteta
esimese taseme omavahendid

R0570/C0030

Grupi konsolideeritud mini
Grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks
maalse solventsuskapitalinõude kasutada olevad nõuetekohased omavahendid, mis vastavad piirangu
täitmiseks nõuetekohased oma tega esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.
vahendid kokku – piirangutega
esimese taseme omavahendid

R0570/C0040

Grupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks
Grupi konsolideeritud mini
maalse solventsuskapitalinõude kasutada olevad nõuetekohased omavahendid, mis vastavad teise ta
täitmiseks nõuetekohased oma seme omavahendite kriteeriumidele.
vahendid kokku – teise taseme
omavahendid

R0610/C0010

Grupi konsolideeritud mini
maalne solventsuskapitalinõue

Grupi konsolideeritud minimaalne solventsuskapitalinõue, mis on ar
vutatud konsolideeritud andmete alusel (1. meetod) vastavalt direk
tiivi 2009/138/EÜ artiklitele 230 või 231 (ainult grupi sellise osa pu
hul, mis on hõlmatud 1. meetodiga).

R0650/C0010

Nõuetekohaste omavahendite
suhe grupi konsolideeritud mi
nimaalsesse solventsuskapitali
nõudesse

See on minimaalne solventsuse suhtarv, mis võrdub grupi konsoli
deeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekoha
sed omavahendid jagatud grupi konsolideeritud minimaalse solvent
suskapitalinõudega (v.a muud finantssektori üksused ning mahaarva
mise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjad).

R0660/C0010

Grupi solventsuskapitalinõude Grupi solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahen
täitmiseks nõuetekohased oma did kokku, sealhulgas muude finantssektori üksuste ning mahaarva
vahendid kokku (sealhulgas
mise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid.
muude finantssektori üksuste
ning mahaarvamise ja agregee
rimise kaudu kaasatud ettevõt
jate omavahendid)
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R0660/C0020

Grupi solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohased oma
vahendid kokku (sealhulgas
muude finantssektori üksuste
ning mahaarvamise ja agregee
rimise kaudu kaasatud ettevõt
jate omavahendid) – piirangu
teta esimese taseme omavahen
did

Grupi solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahen
did, sealhulgas muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja
agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid, mis vastavad
piiranguteta esimese taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0660/C0030

Grupi solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohased oma
vahendid kokku (sealhulgas
muude finantssektori üksuste
ning mahaarvamise ja agregee
rimise kaudu kaasatud ettevõt
jate omavahendid) – piirangu
tega esimese taseme omava
hendid

Grupi solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahen
did, 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 oma
vahendid kokku (sealhulgas
muude finantssektori üksuste
ning mahaarvamise ja agregee
rimise kaudu kaasatud ettevõt
jate omavahendid) – teise ta
seme omavahendid

Grupi solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahen
did, sealhulgas muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja
agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid, mis vastavad
teise taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0660/C0050

Grupi solventsuskapitalinõude
täitmiseks nõuetekohased oma
vahendid kokku (sealhulgas
muude finantssektori üksuste
ning mahaarvamise ja agregee
rimise kaudu kaasatud ettevõt
jate omavahendid) – kolmanda
taseme omavahendid

Grupi solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahen
did, sealhulgas muude finantssektori üksuste ning mahaarvamise ja
agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjate omavahendid, mis vastavad
kolmanda taseme omavahendite kriteeriumidele.

R0680/C0010

Grupi solventsuskapitalinõue

Grupi solventsuskapitalinõue on delegeeritud määruse (EL) 2015/35
artikli 336 punktide a, b, c ja d kohaselt arvutatud grupi konsolidee
ritud solventsuskapitalinõude (lahter R0590/C0010) ning mahaarva
mise ja agregeerimise kaudu kaasatud üksuste solventsuskapitali
nõude (lahter R0660/C0010) summa.

R0690/C0010

Nõuetekohaste omavahendite
suhe grupi solventsuskapitali
nõudesse, sealhulgas muud fi
nantssektori üksused ning ma
haarvamise ja agregeerimise
kaudu kaasatud ettevõtjad

See on solventsuse suhtarv, mis võrdub grupi solventsuskapitali
nõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid jagatud grupi solvent
suskapitalinõudega, sealhulgas muud finantssektori üksused ning ma
haarvamise ja agregeerimise kaudu kaasatud ettevõtjad.
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R0700/C0060

Summa, mille võrra varad üle
tavad kohustisi

See on summa, mille võrra varad ületavad kohustisi vastavalt Sol
ventsus 2 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, väl Grupi prognoositavad dividendid, väljamaksed ja maksud.
jamaksed ja maksud

R0730/C0060

Muud põhiomavahendite kir
jed

Artikli 68 punkti a alapunktide i–v, artikli 72 punkti a ja artikli 76
punkti a kohased põhiomavahendite kirjed, samuti põhiomavahen
dite kirjed, mille on heaks kiitnud järelevalveasutus vastavalt delegee
ritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 79.

R0740/C0060

Kattuvusega kohandamise
portfellide ja eraldatud vahen
dite kogumite kohandamine
seoses piirangutega omavahen
dite kirjetega

See on piirangutega omavahendite kirjete seoses kattuvusega kohan
damise portfellide ja eraldatud vahendite kogumitega kohandamise
kogusumma grupi tasandil.

R0750/C0060

Muud mitte kasutadaolevad
omavahendid

Seotud ettevõtjate muud mitte kasutadaolevad omavahendid vasta
valt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 335 lõike 1 punkti
dele d ja f.

R0760/C0060

Korrigeerimisreserv – kokku

See on grupi korrigeerimisreserv enne märkimisväärsete osaluste ma
haarvamist.

R0770/C0060

Tuleviku kindlustusmaksetes si Korrigeerimisreserv hõlmab summat, mille võrra varad ületavad ko
salduv oodatav kasum – elu
hustisi ja mis vastab tuleviku kindlustusmaksetes sisalduvale oodata
kindlustustegevus
vale kasumile. Selle kirje all kajastatakse vastavat summat grupi elu
kindlustustegevuse puhul.

R0780/C0060

Tuleviku kindlustusmaksetes si Korrigeerimisreserv hõlmab summat, mille võrra varad ületavad ko
salduv oodatav kasum – kahju hustisi ja mis vastab tuleviku kindlustusmaksetes sisalduvale oodata
kindlustustegevus
vale kasumile. Selle kirje all kajastatakse vastavat summat grupi kah
jukindlustustegevuse puhul.

Korrigeerimisreserv

R0790/C00160 Tuleviku kindlustusmaksetes si See on tuleviku kindlustusmaksetes sisalduva oodatava kasumi kogu
salduv oodatav kasum kokku
summa.

S.25.01. – Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate gruppide puhul
Üldised märkused:
Käesolevas punktis käsitletakse teabe iga-aastast avalikustamist gruppide kohta.
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 Solventsus II direktiivi artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.
b) Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse teave reani R0460 üksnes grupi sellise osa kohta, mille puhul on
kasutatud Solventsus II direktiivi artiklis 230 sätestatud 1. meetodit.
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Solventsuskapitalinõude
brutosumma

Iga mooduli kapitalinõude brutosumma, mis on arvutatud standardvalemi
kohaselt.
Solventsuskapitalinõude netosumma ja brutosumma vahe on vastavalt dele
geeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 205 arvesse võetavad tuleviku mää
ramata hüvitised.
Selle summa puhul võetakse asjaomasel juhul täielikult arvesse direktiivi
2009/138/EÜ artikli 304 kohast hajutamise mõju.
Nende lahtrite puhul võetakse arvesse kohanduse jaotamist, mis on tingitud
eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku
solventsuskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil.

R0060/C0110

Solventsuskapitalinõude
brutosumma – hajuta
mine

Brutoriskimoodulite põhisolventsuskapitalinõude hajutamise mõju summa,
mis on tingitud direktiivi 2009/138/EÜ IV lisas määratletud korrelatsiooni
maatriksi kohaldamisest.

R0070/C0110

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.

R0100/C0110

Solventsuskapitalinõude
brutosumma – põhisol
ventsuskapitalinõue

Standardvalemi kohaselt arvutatud põhisolventsuskapitalinõude summa
enne tuleviku määramata hüvitiste arvessevõtmist vastavalt määruse (EL)
2015/35 artiklile 205.
Selle summa puhul võetakse täielikult arvesse direktiivi 2009/138/EÜ artikli
304 kohast hajutamise mõju.
Selle lahtri puhul võetakse arvesse kohanduse jaotamist, mis on tingitud
eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tingliku
solventsuskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasandil.
See summa võrdub standardvalemi riskimoodulite brutokapitalinõuete sum
maga ja selle puhul võetakse arvesse standardvalemi raames hajutamise
mõjuga seotud kohandust.

R0030/C0080

R0040/C0080

Kindlus- või edasikind
lustusandja parameeter
– elukindlustuse kind
lustusrisk

Märkige, millist kindlus- või edasikindlustusandja parameetrit on iga riski
mooduli puhul kasutatud. Valige üks järgmisest loetelust:

Kindlus- või edasikind
lustusandja parameeter
– tervisekindlustusrisk

Märkige, millist kindlus- või edasikindlustusandja parameetrit on iga riski
mooduli puhul kasutatud. Valige vähemalt üks järgmisest loetelust:

— annuiteetmaksete summa suurenemine
— puudub

— annuiteetmaksete summa suurenemine
— NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete riski standardhälve, millele
on osutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 12.
jaos
— NSLT tervisekindlustuse brutokindlustusmaksete riski standardhälve,
millele on osutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V pea
tüki 12. jaos
— mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohandamistegur
— NSLT tervisekindlustuse tehniliste eraldiste riski standardhälve, millele
on osutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I jaotise V peatüki 12.
jaos
— puudub
Kui kasutatud on mitut parameetrit, märkige kõnealused parameetrid, eral
dades need komaga.
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Kindlus- või edasikind
Märkige, millist kindlus- või edasikindlustusandja parameetrit on iga riski
lustusandja parameeter
mooduli puhul kasutatud. Valige vähemalt üks järgmisest loetelust:
– kahjukindlustuse kind — kahjukindlustuse kindlustusmaksete riski standardhälve
lustusrisk
— kahjukindlustuse brutokindlustusmaksete riski standardhälve
— mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohandamistegur
— kahjukindlustuse tehniliste eraldiste riski standardhälve
— puudub

R0010, R0030, Lihtsustused
R0040, R0050/
C0090

Märkige iga riskimooduli alammoodulid, mille puhul on kasutatud lihtsus
tatud arvutusmeetodit.
Kui lihtsustatud arvutusmeetodeid on kasutatud ühe riskimooduli mitme
alammooduli puhul, märkige kõnealused alammoodulid, eraldades need ko
maga.

Solventsuskapitalinõude arvutamine

R0130/C0100

Operatsioonirisk

Operatsiooniriski mooduli põhikapitalinõude summa, mis on arvutatud
standardvalemi kohaselt.

R0140/C0100

Tehniliste eraldiste kah
jumi katmise võime

Tehniliste eraldiste kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse summa,
mis on arvutatud standardvalemi kohaselt. See summa esitatakse negatiivse
väärtusena.

R0150/C0100

Edasilükkunud maksude
kahjumi katmise võime

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse
summa, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt.
See summa esitatakse negatiivse väärtusena.

R0160/C0100

Direktiivi 2003/41/EÜ artiklis 17 sätestatud eeskirjade kohaselt arvutatud
Direktiivi 2003/41/EÜ
artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõude summa eraldatud vahendite kogumi puhul, mis on seotud di
kapitalinõue
rektiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tööandjapensioni kogumisega seotud
tegevusega, mille suhtes kohaldatakse üleminekumeetmeid. See kirje esita
takse üksnes üleminekuperioodi ajal.

R0200/C0100

Solventsuskapitalinõue,
v.a lisakapitalinõuded

Hajutatud solventsuskapitalinõude kogusumma enne mis tahes lisakapitali
nõuet.

R0210/C0100

Juba kehtestatud lisaka
pitalinõue

Lisakapitalinõude summa, mis on aruandekuupäeva seisuga juba kehtesta
tud. See ei hõlma lisakapitalinõuet, mis on kehtestatud kõnealuse kuupäeva
ja järelevalveasutusele andmete esitamise kuupäeva vahel või pärast and
mete esitamist.
Üleminekuperioodil esitatakse see kirje ainult juhul, kui liikmesriik on selle
kohustuslikult kehtestanud vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 51 lõi
kele 2. Muul juhul jaotatakse lisakapitalinõude summa riskimoodulite ting
like solventsuskapitalinõuete vahel. Täpne menetlus tuleks eelnevalt kokku
leppida riikliku järelevalveasutusega.
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Solventsuskapitalinõude summa.

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

R0400/C0100

Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõude summa.
Kestusel põhineva akt
siariski alammooduli ka
pitalinõue

R0410/C0100

Ülejäänud osa tinglike
solventsuskapitalinõuete
kogusumma

Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete summa, kui ettevõtjal on
eraldatud vahendite kogum.

R0420/C0100

Eraldatud vahendite ko
gumite tinglike solvent
suskapitalinõuete kogu
summa

Kõigi eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogu
summa, kui ettevõtjal on eraldatud vahendite kogum (v.a direktiivi
2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevusega (üleminekuline) seotud eraldatud
vahendite kogum).

R0430/C0100

Kattuvusega kohanda
mise portfellide tinglike
solventsuskapitalinõuete
kogusumma

Kõigi kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete
kogusumma.

R0440/C0100

Hajutamise mõju seoses
eraldatud vahendite ko
gumite tinglike solvent
suskapitalinõuete agre
geerimisega vastavalt ar
tiklile 304

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 kohase eraldatud vahendite kogumite
ning ülejäänud osa vahelise hajutamise mõjust tuleneva kohanduse summa.

Grupi konsolideeritud
minimaalne solventsus
kapitalinõue

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 230 kohase grupi konsolideeritud mini
maalse solventsuskapitalinõude summa. See kirje esitatakse üksnes grupi
aruandluse puhul.

R0470/C0100

See võrdub eraldatud vahendite kogumite/kattuvusega kohandamise portfel
lide/ettevõtja ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete summa ja sol
ventsuskapitalinõude kogusumma vahega.

Teave muude üksuste kohta

R0500/C0100

R0510/C0100

Muude finantssektorite
kapitalinõue (kindlustus
sektorivälised kapitali
nõuded)

Muude finantssektorite
kapitalinõue (kindlustus
sektorivälised kapitali
nõuded) – krediidiasutu
sed, investeerimisühin
gud ja finantseerimisa
sutused, alternatiivsete
investeerimisfondide va
litsejad, eurofondide va
litsejad

Muude finantssektorite kapitalinõue
See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub ette
võtja, kelle suhtes kohaldatakse kindlustussektoriväliseid kapitalinõudeid (nt
pank), mida arvutatakse asjakohaste nõuete kohaselt.

Krediidiasutuste, investeerimisühingute ja finantseerimisasutuste kapitali
nõude summa.
See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub ette
võtja, kes on krediidiasutus, investeerimisühing või finantseerimisasutus, al
ternatiivse investeerimisfondi valitseja või eurofondi valitseja ja kelle suhtes
kohaldatakse kapitalinõudeid, mida arvutatakse asjakohaste sektoripõhiste
nõuete kohaselt.
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Muude finantssektorite
kapitalinõue (kindlustus
sektorivälised kapitali
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sioni kogumisasutused
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Tööandjapensioni kogumisasutuste kapitalinõude summa.
See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub ette
võtja, kes on tööandjapensioni kogumisasutus ja kelle suhtes kohaldatakse
kindlustussektoriväliseid kapitalinõudeid, mida arvutatakse asjakohaste sek
toripõhiste nõuete kohaselt.

Muude finantssektorite
kapitalinõue (kindlustus
sektorivälised kapitali
nõuded) – finantstege
vusega tegelevate regu
leerimata üksuste kapi
talinõue

Finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste kapitalinõude summa.
See kajastab tinglikku solventsuskapitalinõuet, mis on arvutatud asjakohaste
sektoripõhiste nõuete kohaselt.

Mittekontrollivate osa
lusnõuete 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 ette
võtja, kes on finantstegevusega tegelev reguleerimata üksus.

See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul ja see vastab üksuste pu
hul, kes ei ole tütarettevõtjad, Solventsus 2 kohaselt arvutatud kapitalinõu
dele.

R0550/C0100

Ülejäänud ettevõtjate
kapitalinõue

See summa määratakse kindlaks vastavalt delegeeritud määruse (EL)
2015/35 artikli 336 lõike 1 punktile d.

Üldine solventsuskapitalinõue

R0560/C0100

Mahaarvamise ja agre
geerimise kaudu kaasa
tud ettevõtjate solvent
suskapitalinõue

Direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodi alla kuuluvate et
tevõtjate solventsuskapitalinõude summa meetodite kombineerimise korral.

R0570/C0100

Solventsuskapitalinõue

Kõigi ettevõtjate üldine solventsuskapitalinõue, olenemata kasutatud meeto
dist.

S.25.02. – Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutavate gruppide puhul
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse teabe iga-aastast avalikustamist gruppide kohta.
Avalikustatavad komponendid lepitakse kokku riiklike järelevalveasutuste ning kindlustus- ja edasikindlustusandjate
vahel.
Grupi aruandluse puhul peavad olema täidetud järgmised konkreetsed nõuded.
c) Teave reani R0460 esitatakse juhul, kui kasutatakse Solventsus II direktiivi artiklis 230 sätestatud 1. meetodit kas
ainukesena või koos Solventsus II direktiivi artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.
d) Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse teave reani R0460 üksnes grupi sellise osa kohta, mille puhul on
kasutatud Solventsus II direktiivi artiklis 230 sätestatud 1. meetodit.
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Komponendi kordumatu Iga komponendi kordumatu number, mis on lepitud kokku riikliku järele
number
valveasutusega, et kordumatult identifitseerida mudeli komponendid. Seda
numbrit tuleb alati kasutada koos iga kirje puhul esitatud asjaomase kom
ponendi kirjeldusega. Kui osalise sisemudeli puhul on ette nähtud jaotus sa
made riskimoodulite lõikes nagu standardvalemi puhul, kasutatakse järgmisi
komponentide numbreid:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1 – tururisk
2 – vastaspoole makseviivituse risk
3 – elukindlustusrisk
4 – tervisekindlustusrisk
5 – kahjukindlustusrisk
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 asjaomase komponendi kirjeldusega
veeru C0020 iga kirje puhul. Komponentide numbreid tuleb kasutada järje
pidevalt.

C0020

Komponentide kirjeldus

Kõigi grupi identifitseeritavate komponentide kirjeldus vabas vormis. Need
komponendid esitatakse võimaluse korral kooskõlas standardvalemi kohaste
riskimoodulitega vastavalt osalisele sisemudelile. Iga komponent identifitsee
ritakse eraldi kirje all. Kindlustus- ja edasikindlustusandjad identifitseerivad
ja esitavad komponendid kõigil aruandeperioodidel järjepidevalt, välja arva
tud 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 kompo
nentidena.

C0030

Solventsuskapitalinõude
arvutamine

Iga komponendi kapitalinõude summa, olenemata arvutusmeetodist (stan
dardvalem või osaline sisemudel), pärast tehniliste eraldiste ja/või edasilük
kunud maksude kahjumi katmise võimega seotud kohandamist, kui seda on
komponentide arvutamisel arvesse võetud.
Kui tehniliste eraldiste ja/või edasilükkunud maksude kahjumi katmise
võime esitatakse eraldi komponentidena, peaks see olema kahjumi katmise
võime summa (need summad esitatakse negatiivse väärtusena).
Standardvalemi kohaselt arvutatud komponentide puhul esitatakse selles
lahtris tingliku solventsuskapitalinõude brutosumma. Osalise sisemudeli ko
haselt arvutatud komponentide puhul esitatakse väärtus, mille puhul on ar
vesse võetud arvutuses kajatatavaid tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid,
kuid mitte juhtimisotsuseid, mis on modelleeritud eraldi komponendina.
Selle summa puhul võetakse asjaomasel juhul täielikult arvesse direktiivi
2009/138/EÜ artikli 304 kohast hajutamise mõju.
Kui see on asjakohane, ei võeta selle lahtri puhul arvesse kohanduse jaota
mist, mis on tingitud eraldatud vahendite kogumi või kattuvusega kohanda
mise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest üksuse tasan
dil.
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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 ar
vesse võetud
4 – tulevikus tehtavaid juhtimisotsuseid ei ole arvesse võetud.

C0070

Mudeli kohaselt arvuta
tud summa

Selles veerus esitatakse iga komponendi puhul osalise sisemudeli kohaselt
arvutatud summa. Seepärast peaks standardvalemi kohaselt arvutatud
summa võrduma veerus C0040 ja veerus C0060 esitatud summade vahega.

C0080

Kindlus- või edasikind
lustusandja parameeter

Komponentide puhul, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt, kasutades
kindlus- või edasikindlustusandja parameetreid, valige üks järgmisest loete
lust:
Elukindlustuse kindlustusriski puhul:
— annuiteetmaksete summa suurenemine
— puudub
Tervisekindlustusriski puhul:
—
—
—
—
—
—

annuiteetmaksete summa suurenemine
NSLT tervisekindlustuse kindlustusmaksete riski standardhälve
NSLT tervisekindlustuse brutokindlustusmaksete riski standardhälve
mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohandamistegur
NSLT tervisekindlustuse tehniliste eraldiste riski standardhälve
puudub

Kahjukindlustuse kindlustusriski puhul:
—
—
—
—
—

kahjukindlustuse kindlustusmaksete riski standardhälve
kahjukindlustuse brutokindlustusmaksete riski standardhälve
mitteproportsionaalse edasikindlustuse kohandamistegur
kahjukindlustuse tehniliste eraldiste riski standardhälve
puudub

Kui kasutatud on mitut parameetrit, märkige kõnealused parameetrid, eral
dades need komaga.
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Komponentide puhul, mis on arvutatud standardvalemi kohaselt, kasutades
lihtsustusi, tuleks märkida iga riskimooduli alammoodulid, mille puhul ka
sutati lihtsustatud arvutusmeetodit.
Kui lihtsustatud arvutusmeetodeid on kasutatud ühe riskimooduli mitme
alammooduli puhul, märkige kõnealused alammoodulid, eraldades need ko
maga.

R0110/C0100

Hajutamata komponen
did kokku

R0060/C0100

Hajutamine

Kõigi komponentide summa.

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.

R0160/C0100

Direktiivi 2003/41/EÜ artiklis 17 sätestatud eeskirjade kohaselt arvutatud
Direktiivi 2003/41/EÜ
artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõude summa eraldatud vahendite kogumi puhul, mis on seotud di
kapitalinõue
rektiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tööandjapensioni kogumisega seotud
tegevusega, mille suhtes kohaldatakse üleminekumeetmeid. See kirje esita
takse üksnes üleminekuperioodi ajal.

R0200/C0100

Solventsuskapitalinõue,
v.a lisakapitalinõuded

Hajutatud solventsuskapitalinõude kogusumma enne mis tahes lisakapitali
nõuet.

R0210/C0100

Juba kehtestatud lisaka
pitalinõue

Lisakapitalinõuete summa, mis on aruandekuupäeva seisuga juba kehtesta
tud. See ei hõlma lisakapitalinõuet, mis on kehtestatud kõnealuse kuupäeva
ja järelevalveasutusele andmete esitamise kuupäeva vahel või pärast and
mete esitamist.
Üleminekuperioodil esitatakse see kirje ainult juhul, kui liikmesriik on selle
kohustuslikult kehtestanud vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 51 lõi
kele 2. Muul juhul jaotatakse lisakapitalinõude summa riskimoodulite ting
like solventsuskapitalinõuete vahel. Täpne menetlus tuleks eelnevalt kokku
leppida riikliku järelevalveasutusega.

R0220/C0100

Solventsuskapitalinõue

Üldine solventsuskapitalinõue, sh lisakapitalinõuded.

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

R0300/C0100

Üldise tehniliste eral
diste kahjumi katmise
võime summa/hinnang

Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis hõl
mab komponentide puhul arvesse võetud osa ja üheainsa komponendina
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.
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R0400/C0100

Kestusel põhineva akt
Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõude summa.
siariski alammooduli ka
pitalinõue

R0410/C0100

Kindlustus- või edasi
Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete summa, kui grupil on eral
kindlustusandja ülejää
datud vahendite kogum.
nud osa tinglike solvent
suskapitalinõuete kogu
summa

R0420/C0100

Eraldatud vahendite ko
gumite tinglike solvent
suskapitalinõuete kogu
summa

Kõigi eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogu
summa, kui grupil on eraldatud vahendite kogum (v.a direktiivi
2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevusega (üleminekuline) seotud eraldatud
vahendite kogum).

R0430/C0100

Kattuvusega kohanda
mise portfellide tinglike
solventsuskapitalinõuete
kogusumma

Kõigi kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete
kogusumma.

Hajutamise mõju seoses
eraldatud vahendite ko
gumite tinglike solvent
suskapitalinõuete agre
geerimisega vastavalt ar
tiklile 304

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 kohase eraldatud vahendite kogumite
ning kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa vahelise hajutamise
mõjust tuleneva kohanduse summa.

R0470/C0100

Grupi konsolideeritud
minimaalne solventsus
kapitalinõue

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 kapitali
nõuded)

Muude finantssektorite kapitalinõue

R0440/C0100

R0510/C0100

Muude finantssektorite
kapitalinõue (kindlustus
sektorivälised kapitali
nõuded) – krediidiasutu
sed, investeerimisühin
gud ja finantseerimisa
sutused, alternatiivsete
investeerimisfondide va
litsejad, eurofondide va
litsejad

Seda kirjet ei ole vaja esitada, kui solventsuskapitalinõue arvutatakse eralda
tud vahendite kogumi või kattuvusega kohandamise portfelli tasandil.

See võrdub eraldatud vahendite kogumite/kattuvusega kohandamise portfel
lide/kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa tinglike solventsus
kapitalinõuete summa ja lahtris R0200/C0100 esitatud solventsuskapitali
nõude kogusumma vahega.

See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub ette
võtja, kelle suhtes kohaldatakse kindlustussektoriväliseid kapitalinõudeid (nt
pank), mida arvutatakse asjakohaste nõuete kohaselt.

Krediidiasutuste, investeerimisühingute ja finantseerimisasutuste kapitali
nõude summa.
See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub ette
võtja, kes on krediidiasutus, investeerimisühing või finantseerimisasutus, al
ternatiivse investeerimisfondi valitseja või eurofondi valitseja ja kelle suhtes
kohaldatakse kapitalinõudeid, mida arvutatakse asjakohaste sektoripõhiste
nõuete kohaselt.
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R0520/C0100

R0530/C0100

R0540/C0100

Muude finantssektorite
kapitalinõue (kindlustus
sektorivälised kapitali
nõuded) – tööandjapen
sioni kogumisasutused
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Tööandjapensioni kogumisasutuste kapitalinõude summa.
See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub ette
võtja, kes on tööandjapensioni kogumisasutus ja kelle suhtes kohaldatakse
kindlustussektoriväliseid kapitalinõudeid, mida arvutatakse asjakohaste sek
toripõhiste nõuete kohaselt.

Muude finantssektorite
kapitalinõue (kindlustus
sektorivälised kapitali
nõuded) – finantstege
vusega tegelevate regu
leerimata üksuste kapi
talinõue

Finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste kapitalinõude summa.
See kajastab tinglikku solventsuskapitalinõuet, mis on arvutatud asjakohaste
sektoripõhiste nõuete kohaselt.

Mittekontrollivate osa
lusnõuete 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 ette
võtja, kes on finantstegevusega tegelev reguleerimata üksus.

See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul ja see vastab üksuste pu
hul, kes ei ole tütarettevõtjad, Solventsus 2 kohaselt arvutatud kapitalinõu
dele.

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 kaasa
tud ettevõtjate solvent
suskapitalinõue

Direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 233 sätestatud 2. meetodi alla kuuluvate et
tevõtjate solventsuskapitalinõude summa meetodite kombineerimise korral.

R0570/C0100

Solventsuskapitalinõue

Kõigi ettevõtjate üldine solventsuskapitalinõue, olenemata kasutatud meeto
dist.

S.25.03. – Solventsuskapitalinõue täielikku sisemudelit kasutatavate gruppide puhul

Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse teabe iga-aastast avalikustamist gruppide kohta.
Avalikustatavad komponendid lepitakse kokku riiklike järelevalveasutuste ning kindlustus- ja edasikindlustusandjate
vahel.
Grupi aruandluse puhul peavad olema täidetud järgmised konkreetsed nõuded.
e) Teave reani R0460 esitatakse juhul, kui kasutatakse Solventsus II direktiivi artiklis 230 sätestatud 1. meetodit kas
ainukesena või koos Solventsus II direktiivi artiklis 233 sätestatud 2. meetodiga.
f) Kombineeritud meetodi kasutamise korral esitatakse teave reani R0460 üksnes grupi sellise osa kohta, mille puhul on
kasutatud Solventsus II direktiivi artiklis 230 sätestatud 1. meetodit.

31.12.2015

Euroopa Liidu Teataja

ET

KIRJE

C0010

L 347/1475
JUHISED

Komponendi kordumatu Täieliku sisemudeli iga komponendi kordumatu number lepitakse kokku rii
number
kliku järelevalveasutusega, et kordumatult identifitseerida mudeli kompo
nendid. Seda numbrit tuleb alati kasutada koos asjaomase komponendi kir
jeldusega veeru C0020 iga kirje puhul.
Komponentide numbreid tuleb kasutada järjepidevalt.

C0020

Komponentide kirjeldus

Kõigi grupi poolt täieliku sisemudeli puhul identifitseeritavate komponen
tide kirjeldus vabas vormis. Need komponendid ei pea olema täpselt koos
kõlas standardvalemi puhul määratletud riskidega. Iga komponent identifit
seeritakse 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 ko
handamist, kui see on asjakohane, arvutatuna täieliku sisemudeli kohaselt
hajutamata alusel, sel määral, mil kõnealuseid kohandusi on mudelis kom
ponentide 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.

R0110/C0100

Hajutamata komponen
did 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 esitatakse negatiivse väärtusena.

R0160/C0100

Direktiivi 2003/41/EÜ artiklis 17 sätestatud eeskirjade kohaselt arvutatud
Direktiivi 2003/41/EÜ
artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõude summa eraldatud vahendite kogumi puhul, mis on seotud di
kapitalinõue
rektiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tööandjapensioni kogumisega seotud
tegevusega, mille suhtes kohaldatakse üleminekumeetmeid. See kirje esita
takse üksnes üleminekuperioodi ajal.

R0200/C0100

Solventsuskapitalinõue,
v.a lisakapitalinõuded

Hajutatud solventsuskapitalinõude kogusumma enne mis tahes lisakapitali
nõuet.

R0210/C0100

Juba kehtestatud lisaka
pitalinõue

Lisakapitalinõude summa, mis on aruandekuupäeva seisuga juba kehtesta
tud. See ei hõlma lisakapitalinõuet, mis on kehtestatud kõnealuse kuupäeva
ja järelevalveasutusele andmete esitamise kuupäeva vahel või pärast and
mete esitamist.
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Üleminekuperioodil esitatakse see kirje ainult juhul, kui liikmesriik on selle
kohustuslikult kehtestanud vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 51 lõi
kele 2. Muul juhul jaotatakse lisakapitalinõude summa riskimoodulite ting
like solventsuskapitalinõuete vahel. Täpne menetlus tuleks eelnevalt kokku
leppida riikliku järelevalveasutusega.
R0220/C0100

Solventsuskapitalinõue

Täieliku sisemudeli kohaselt arvutatud solventsuskapitalinõude kogu
summa.

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

R0300/C0100

Üldise tehniliste eral
diste kahjumi katmise
võime summa/hinnang

Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis hõl
mab iga komponendi puhul arvesse võetud osa ja üheainsa komponendina
esitatud osa.

R0310/C0100

Üldise edasilükkunud
maksude kahjumi kat
mise võime summa/hin
nang

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 eral
datud vahendite kogum.

R0420/C0100

Eraldatud vahendite ko
gumite tinglike solvent
suskapitalinõuete kogu
summa

Kõigi eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogu
summa, kui grupil on eraldatud vahendite kogum (v.a direktiivi
2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevusega (üleminekuline) seotud eraldatud
vahendite kogum).

R0430/C0100

Kattuvusega kohanda
mise portfellide tinglike
solventsuskapitalinõuete
kogusumma

Kõigi kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete
kogusumma.

R0440/C0100

Hajutamise mõju seoses
eraldatud vahendite ko
gumite tinglike solvent
suskapitalinõuete agre
geerimisega vastavalt ar
tiklile 304

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 304 kohase eraldatud vahendite kogumite
ning ülejäänud osa vahelise hajutamise mõjust tuleneva kohanduse summa.

Grupi konsolideeritud
minimaalne solventsus
kapitalinõue

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 230 kohase grupi konsolideeritud mini
maalse solventsuskapitalinõude summa. See kirje esitatakse üksnes grupi
aruandluse puhul.

R0470/C0100

See võrdub eraldatud vahendite kogumite/kattuvusega kohandamise portfel
lide/kindlustus- või edasikindlustusandja ülejäänud osa tinglike solventsus
kapitalinõuete summa ja solventsuskapitalinõude kogusumma vahega.
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R0500/C0100

R0510/C0100

R0520/C0100

R0530/C0100

R0540/C0100

Muude finantssektorite
kapitalinõue (kindlustus
sektorivälised kapitali
nõuded)

Muude finantssektorite
kapitalinõue (kindlustus
sektorivälised kapitali
nõuded) – krediidiasutu
sed, investeerimisühin
gud ja finantseerimisa
sutused, alternatiivsete
investeerimisfondide va
litsejad, eurofondide va
litsejad
Muude finantssektorite
kapitalinõue (kindlustus
sektorivälised kapitali
nõuded) – tööandjapen
sioni kogumisasutused
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Muude finantssektorite kapitalinõue
See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub ette
võtja, kelle suhtes kohaldatakse kindlustussektoriväliseid kapitalinõudeid (nt
pank), mida arvutatakse asjakohaste nõuete kohaselt.
Krediidiasutuste, investeerimisühingute ja finantseerimisasutuste kapitali
nõude summa.
See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub ette
võtja, kes on krediidiasutus, investeerimisühing või finantseerimisasutus, al
ternatiivse investeerimisfondi valitseja või eurofondi valitseja ja kelle suhtes
kohaldatakse kapitalinõudeid, mida arvutatakse asjakohaste sektoripõhiste
nõuete kohaselt.

Tööandjapensioni kogumisasutuste kapitalinõude summa.
See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul, kui gruppi kuulub ette
võtja, kes on tööandjapensioni kogumisasutus ja kelle suhtes kohaldatakse
kindlustussektoriväliseid kapitalinõudeid, mida arvutatakse asjakohaste sek
toripõhiste nõuete kohaselt.

Muude finantssektorite
kapitalinõue (kindlustus
sektorivälised kapitali
nõuded) – finantstege
vusega tegelevate regu
leerimata üksuste kapi
talinõue

Finantstegevusega tegelevate reguleerimata üksuste kapitalinõude summa.
See kajastab tinglikku solventsuskapitalinõuet, mis on arvutatud asjakohaste
sektoripõhiste nõuete kohaselt.

Mittekontrollivate osa
lusnõuete 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 ette
võtja, kes on finantstegevusega tegelev reguleerimata üksus.

See kirje esitatakse üksnes grupi aruandluse puhul ja see vastab üksuste pu
hul, kes ei ole tütarettevõtjad, Solventsus 2 kohaselt arvutatud kapitalinõu
dele.
R0550/C0100

Ülejäänud ettevõtjate
kapitalinõue

See summa määratakse kindlaks vastavalt delegeeritud määruse (EL)
2015/35 artikli 336 lõike 1 punktile d.

S.32.01 – Gruppi kuuluvad ettevõtjad
Üldised märkused
Käesolevas punktis käsitletakse teabe iga-aastast avalikustamist gruppide kohta.
See vorm 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 kindlustusja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad, segafinantsvaldusettevõtjad või segakindlustusvaldusettevõtja.
— Lahtrid C0010–C0080 on seotud ettevõtja identifitseerimisega.
— Lahtrid C0180–C0230 on seotud mõju kriteeriumidega.
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— Lahtrid C0240 ja C0250 on seotud grupi järelevalve alla kaasamisega.
— Lahter C0260 on seotud grupi solventsuse arvutamisega.
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C0010

Riik

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.

C0020

Ettevõtja tunnuskood

Tunnuskood järgmises tähtsuse järjekorras, kui tunnuskood on olemas:
— juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI);
— erikood
Erikood:
— EMP kindlustus- ja edasikindlustusandjate ja EMP muude reguleeritud et
tevõtjate puhul, kes kuuluvad gruppi direktiivi 2009/138/EÜ artikli 212
lõike 1 punkti c tähenduses: – ettevõtja pädeva järelevalveasutuse mää
ratud 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 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 esi
tada nii EMP riikide kui ka kolmandate riikide ettevõtjate puhul. Valige üks
järgmisest loetelust:
1 – Elukindlustusandja
2 – Kahjukindlustusandja
3 – Edasikindlustusandja
4 – Segakindlustusandja
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 ja finantseerimisasutus
9 – Tööandjapensioni kogumisasutus
10 – Abiettevõtja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 1 punkti 53 tä
henduses
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11 – Finantstegevusega tegelev reguleerimata ettevõtja delegeeritud määruse
(EL) 2015/35 artikli 1 punkti 52 tähenduses
12 – Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 211 kohaselt tegevusloa saanud eriots
tarbeline varakogum
13 – Muu eriotstarbeline varakogum kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 211
kohaselt tegevusloa saanud eriotstarbeline varakogum
14 – eurofondi valitseja delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 1 punkti
54 tähenduses
15 – alternatiivse investeerimisfondi valitseja delegeeritud määruse (EL)
2015/35 artikli 1 punkti 55 tähenduses
99 – muu
C0060

Õiguslik 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 (vastasti
kune/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 ettevõtja
järelevalve eest, kes kuulub lahtris „Ettevõtja liik” kategooriasse 1–4, 8,9 või
12, kui see on asjakohane.
Palun märkige asutuse täisnimi.

Mõju kriteeriumid

C0180

Kapitali osakaal (%)

Sellise märgitud kapitali osakaal, mida osalust omav ettevõtja ettevõtjas ot
seselt või kaudselt hoiab (nagu osutatud direktiivi 2009/1387EÜ 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 integreerimi
se korral tuleb selles lahtris esitada ka vähemusosalused.
Seda lahtrit ei täideta lõpliku emaettevõtja puhul.

C0200

Hääleõiguste osakaal (%)

Selliste hääleõiguste osakaal, mis osalust omaval ettevõtjal ettevõtjas otseselt
või kaudselt on.
Seda lahtrit ei täideta lõpliku emaettevõtja puhul.

C0210

Muud kriteeriumid

Muud osalust omava ettevõtja mõju taseme hindamiseks kasutatavad kritee
riumid, nt keskne riskijuhtimine
Seda lahtrit ei täideta lõpliku emaettevõtja puhul.
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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 di
rektiivi 2009/138/EÜ artikli 212 lõikes 2, võib grupi järelevalve teostajal
olla grupi hinnangust erinev seisukoht ning sel juhul peab grupp grupi järe
levalve teostaja mis tahes otsust arvesse võtma.
Seda lahtrit ei täideta lõpliku emaettevõtja puhul.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – valitsev
2 – märkimisväärne

C0230

Grupi solventsuse arvu
tamisel kasutatav pro
portsionaalne 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 direktiivi
2009/138/EÜ artikli 214 tähenduses. Kui ettevõtja ei ole kaasatud grupi jä
relevalve alla artikli 214 tähenduses, märkige artikli 214 lõike 2 punkt,
mille alusel seda ei ole tehtud.
Valige üks järgmisest loetelust:
1 – on järelevalve alla kaasatud
2 – ei ole järelevalve alla kaasatud (artikli 214 lõike 2 punkt a)
3 – ei ole järelevalve alla kaasatud (artikli 214 lõike 2 punkt b)
4 – ei ole järelevalve alla kaasatud (artikli 214 lõike 2 punkt c)

C0250

Märkige grupi järelevalve alla kaasamise otsuse tegemise kuupäev ISO 8601
Grupi järelevalve alla
kaasamine – otsuse kuu (aaaa-kk-pp) vormingus.
päev, kui kohaldatakse
artiklit 214

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 – märkimisväärse osaluse
2009/138/EÜ artiklile 229

mahaarvamine

vastavalt

direktiivi

9 – grupi järelevalve alla mittekaasamine vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ
artiklile 214
10 – muu meetod

