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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/2451
2015 m. gruodžio 2 d.
kuriuo nustatomi tam tikros priežiūros institucijų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2009/138/EB atskleidžiamos informacijos formų ir struktūros techniniai įgyvendinimo standartai
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir
perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), ypač į jos 31 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą,
kadangi:
(1)

siekiant užtikrinti vienodą priežiūros institucijų skaidrumo ir atskaitomybės lygį, taip pat užtikrinti, kad
informacija, atskleidžiama pagal Direktyvos 2009/138/EB 31 straipsnio 2 dalį, būtų lengvai prieinama ir
palyginama, reikia nustatyti bendras tokios informacijos atskleidimo struktūros ir formato taisykles;

(2)

kad būtų užtikrintos vienodos Direktyvos 2009/138/EB 31 straipsnio 2 dalies c ir d punktuose reikalaujamos
informacijos atskleidimo sąlygos, priežiūros institucijos turėtų naudoti konkrečias formas;

(3)

šis reglamentas grindžiamas Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos Komisijai pateiktais techninių
įgyvendinimo standartų projektais;

(4)

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais
pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir
paprašė Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (2) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Informacijos apie įstatymus ir kitus teisės aktus, taip pat bendrąsias rekomendacijas atskleidimas
Priežiūros institucijos pateikia informaciją, kurią reikia atskleisti pagal Direktyvos 2009/138/EB 31 straipsnio 2 dalies
a punktą, pagal šias antraštines dalis:
a) Sąjungos teisės aktai draudimo reguliavimo srityje, tiesiogiai taikomi buveinės valstybės narės teritorijoje;
b) nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat bendrųjų rekomendacijų draudimo reguliavimo srityje, kuriais į
nacionalinę teisę perkeliama Sąjungos teisė, kurie yra parengti pagal Sąjungos teisę arba kitu pagrindu taikytini
buveinės valstybėje narėje, tekstai.
(1) OL L 335, 2009 12 17, p. 1.
(2) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros
institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas
Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).
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2 straipsnis
Informacijos apie priežiūros procesą atskleidimas
1.
Priežiūros institucijos teikia informaciją, kurią reikia atskleisti pagal Direktyvos 2009/138/EB 31 straipsnio 2 dalies
b punktą, laikydamosi Direktyvos 2009/138/EB 36 straipsnio 2 dalies a–f punktuose nustatytos užduočių tvarkos.
2.
Atskleisdamos tą informaciją priežiūros institucijos taip pat bendrai apžvelgia, kaip vykdė Direktyvos 2009/138/EB
36 straipsnyje nurodytą tikrinimą ir vertinimą.

3 straipsnis
Bendros statistinės informacijos atskleidimas
Priežiūros institucijos, teikiančios Direktyvos 2009/138/EB 31 straipsnio 2 dalies c punkte, Komisijos deleguotojo
reglamento (ES) 2015/35 (1) 316 straipsnyje ir to deleguotojo reglamento XXI priede reikalaujamą informaciją, tą
informaciją atskleidžia naudodamos I priede pateiktą formą pagal II priede išdėstytus nurodymus.

4 straipsnis
Informacijos apie pasirinkimo galimybių įgyvendinimą pagal Direktyvą 2009/138/EB atskleidimas
Priežiūros institucijos, teikiančios Direktyvos 2009/138/EB 31 straipsnio 2 dalies d punkte reikalaujamą informaciją, tą
informaciją atskleidžia naudodamos III priede pateiktą formą.

5 straipsnis
Informacijos apie priežiūros tikslus, funkcijas ir veiklą atskleidimas
Priežiūros institucijos pateikia informaciją, atskleidžiamą pagal Direktyvos 2009/138/EB 31 straipsnio 2 dalies e punktą,
pagal šias antraštines dalis:
a) priežiūros tikslai;
b) pagrindinės priežiūros funkcijos;
c) pagrindinės vykdomos arba planuojamos priežiūros veiklos sritys.

6 straipsnis
Priežiūros institucijos interneto svetainėje atskleidžiamos informacijos struktūra
Atskleisdamos Direktyvos 2009/138/EB 31 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją internete, priežiūros institucijos
užtikrina, kad tokia informacija būtų pateikta pagal šias antraštes:
a) „Įstatymai ir kiti teisės aktai, taip pat bendrosios rekomendacijos“, kai vykdomas Direktyvos 2009/138/EB
31 straipsnio 2 dalies a punkto reikalavimas;
b) „Priežiūros procesas“, kai vykdomas Direktyvos 2009/138/EB 31 straipsnio 2 dalies b punkto reikalavimas;
(1) 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 12, 2015 1 17, p. 1).
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c) „Bendra statistinė informacija“, kai vykdomas Direktyvos 2009/138/EB 31 straipsnio 2 dalies c punkto reikalavimas;
d) „Pasirinkimo galimybių įgyvendinimas pagal Direktyvą 2009/138/EB“, kai vykdomas Direktyvos 2009/138/EB
31 straipsnio 2 dalies d punkto reikalavimas;
e) „Priežiūros tikslai, pagrindinės funkcijos ir veikla“, kai vykdomas Direktyvos 2009/138/EB 31 straipsnio 2 dalies
e punkto reikalavimas.
7 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 2 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER

AS1b
Direktyvos 2009/138/EB
13 straipsnio 11 dalyje nu
rodytų filialų, įsteigtų prie
žiūros institucijos valstybėje
narėje, skaičius
Draudimo įmonės, kurios

ĮMONIŲ RŪŠYS

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios
vienu metu teikia ir gyvybės, ir

31.12.(x-2)

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

vienu metu teikia ir gyvybės, ir
ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios vienu
metu teikia ir gyvybės, ir

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

31.12.(x-3)
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Draudimo ir perdraudimo
įmonių skaičius
31.12.(x-4)
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AS1a
vienu metu teikia ir gyvybės, ir

Punktas

Ne gyvybės draudimo įmonės

Laukelio
numeris

Gyvybės draudimo įmonės

A FORMA BENDRAI STATISTINEI INFORMACIJAI APIE DRAUDIMO IR PERDRAUDIMO ĮMONES, PRIŽIŪRIMAS PAGAL DIREKTYVĄ 2009/138/EB, ATSKLEISTI
LT

Visos draudimo ir
perdraudimo įmonės

BENDROS STATISTINĖS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO FORMOS
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I PRIEDAS

3 straipsnyje nurodyta bendra statistinė informacija atskleidžiama naudojant toliau pateiktas A, B, C ir D formas.

31.12.(x-1)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

AS3
Priežiūros institucijos vals
tybėje narėje įsteigtų drau
dimo įmonių, kurios kitose
valstybėse narėse vykdo
veiklą naudodamosi laisve
teikti paslaugas, skaičius
Draudimo įmonės, kurios

Ne
tai
ko
ma
Ne
tai
ko
ma

Draudimo įmonės, kurios

Ne
tai
ko
ma

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios
vienu metu teikia ir gyvybės, ir

31.12.(x-2)

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

vienu metu teikia ir gyvybės, ir
ne gyvybės draudimo paslaugas

31.12.(x-3)

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios vienu
metu teikia ir gyvybės, ir

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

vienu metu teikia ir gyvybės, ir

31.12.(x-4)
31.12.(x-1)
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tai
ko
ma
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AS2
Priežiūros institucijos vals
tybėje narėje įsteigtų drau
dimo ir perdraudimo įmo
nių, atitinkamą veiklą vyk
dančių vienoje arba keliose
kitose valstybėse narėse, Są
jungos filialų skaičius

Ne gyvybės draudimo įmonės

Punktas
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AS1c
Direktyvos 2009/138/EB
162 straipsnio 3 dalyje nu
rodytų filialų, įsteigtų prie
žiūros institucijos valstybėje
narėje, skaičius
Gyvybės draudimo įmonės

Visos draudimo ir
perdraudimo įmonės

Laukelio
numeris

Draudimo įmonės, kurios

Draudimo įmonės, kurios

Ne
tai
ko
ma
Ne
tai
ko
ma
Ne
tai
ko
ma

AS4b
Kitose valstybėse narėse įs
teigtų draudimo įmonių,
kurios priežiūros instituci
jos valstybėje narėje faktiš
kai vykdo veiklą naudoda
mosi laisve teikti paslaugas,
skaičius
Ne
tai
ko
ma
Ne
tai
ko
ma
Ne
tai
ko
ma
Ne
tai
ko
ma

AS5
Draudimo ir perdraudimo
įmonių, kurioms netaikoma
Direktyva 2009/138/EB,
skaičius
L 347/1229

Ne
tai
ko
ma
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AS4a
Kitose valstybėse narėse įs
teigtų draudimo įmonių,
kurios pranešė ketinančios
vykdyti veiklą priežiūros in
stitucijos valstybėje narėje
naudodamosi laisve teikti
paslaugas, skaičius
LT

Perdraudimo įmonės

31.12.(x-1)
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ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios
vienu metu teikia ir gyvybės, ir

31.12.(x-2)

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

vienu metu teikia ir gyvybės, ir
ne gyvybės draudimo paslaugas

31.12.(x-3)

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios vienu
metu teikia ir gyvybės, ir

31.12.(x-4)

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

vienu metu teikia ir gyvybės, ir

Punktas

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

Visos draudimo ir
perdraudimo įmonės

Laukelio
numeris

AS7
Draudimo ir perdraudimo
įmonių, kurioms taikomos
reorganizavimo priemonės
ar likvidavimo procedūros,
skaičius
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios
vienu metu teikia ir gyvybės, ir

31.12.(x-2)

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

vienu metu teikia ir gyvybės, ir
ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios vienu
metu teikia ir gyvybės, ir

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

vienu metu teikia ir gyvybės, ir

Draudimo įmonės, kurios

Ne gyvybės draudimo įmonės

31.12.(x-3)
31.12.(x-1)
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Draudimo ir perdraudimo
įmonių skaičius ir jų port
felių skaičius, jeigu taikoma
suderinimo korekcija, nuro
dyta Direktyvos
2009/138/EB 77b straips
nyje

31.12.(x-4)

LT

AS8
Punktas

L 347/1230

AS6
Draudimo ir perdraudimo
įmonių specialiosios paskir
ties įmonių, kurioms su
teiktas leidimas pagal Di
rektyvos 2009/138/EB 211
straipsnį, skaičius
Gyvybės draudimo įmonės

Visos draudimo ir
perdraudimo įmonės

Laukelio
numeris

KOREKCIJŲ ARBA PEREINAMOJO LAIKOTARPIO PRIEMONIŲ TAIKYMAS ĮMONĖSE

Draudimo įmonės, kurios

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios
vienu metu teikia ir gyvybės, ir

31.12.(x-2)

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

vienu metu teikia ir gyvybės, ir
ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios vienu
metu teikia ir gyvybės, ir

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

vienu metu teikia ir gyvybės, ir

31.12.(x-3)
31.12.(x-1)
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AS11
Draudimo ir perdraudimo
įmonių, techniniams atidėji
niams taikančių pereina
mojo laikotarpio atskai
tymą, nurodytą Direktyvos
2009/138/EB 308d straips
nyje, skaičius

31.12.(x-4)

LT

AS10
Draudimo ir perdraudimo
įmonių, taikančių pereina
mojo laikotarpio nerizi
kingų palūkanų normų
struktūrą pagal terminą,
nurodytą Direktyvos
2009/138/EB 308c straips
nyje, skaičius

Ne gyvybės draudimo įmonės

Punktas
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AS9
Draudimo ir perdraudimo
įmonių, taikančių svyra
vimų korekciją, nurodytą
Direktyvos 2009/138/EB
77d straipsnyje, skaičius
Gyvybės draudimo įmonės

Visos draudimo ir
perdraudimo įmonės

Laukelio
numeris

Atidėtųjų mokesčių tur
tas

AS12c
Pensijų išmokų perviršis

AS12d
Nekilnojamasis turtas,
įranga ir įrengimai, lai
komi įmonės reikmėms

AS12e
Investicijos (išskyrus
turtą, laikomą su indeksu
ir investiciniais vienetais
susietoms sutartims)

AS12f
Turtas, laikomas su in
deksu ir investiciniais vie
netais susietoms sutar
tims

Draudimo įmonės, kurios

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios
vienu metu teikia ir gyvybės, ir

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

vienu metu teikia ir gyvybės, ir
ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios vienu
metu teikia ir gyvybės, ir

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

vienu metu teikia ir gyvybės, ir

31.12.(x-2)
31.12.(x-1)

2015 12 31

AS12b
31.12.(x-3)
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Nematerialusis turtas

31.12.(x-4)

LT

AS12a
Ne gyvybės draudimo įmonės

Punktas

L 347/1232

AS12
Bendra draudimo ir per
draudimo įmonių turto,
įvertinto pagal Direktyvos
2009/138/EB 75 straipsnį,
suma
Gyvybės draudimo įmonės

Visos draudimo ir
perdraudimo įmonės

Laukelio
numeris

TURTO, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR NUOSAVŲ LĖŠŲ SUMOS

Pagal perdraudimo sutar
tis atgautinos sumos

AS12j
Depozitai persidraudžian
čiosiose įmonėse

AS12k
Iš draudimo veiklos ir
tarpininkų gautinos su
mos

AS12l
Pagal perdraudimo sutar
tis gautinos sumos

AS12m
Gautinos sumos (pre
kyba, ne draudimas)

AS12n
Savos akcijos

AS12o
Gautinos sumos už nuo
savų lėšų elementus arba
pareikalautas, bet dar ne
įmokėtas pradines lėšas

Draudimo įmonės, kurios

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios
vienu metu teikia ir gyvybės, ir

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

vienu metu teikia ir gyvybės, ir
ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios vienu
metu teikia ir gyvybės, ir

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

vienu metu teikia ir gyvybės, ir

31.12.(x-2)
31.12.(x-1)
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AS12i
31.12.(x-3)
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Paskolos, užtikrintos
draudimo sutartimis

31.12.(x-4)

LT

AS12h
Ne gyvybės draudimo įmonės

Punktas
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AS12g
Hipoteka užtikrintos ir
kitos paskolos (išskyrus
paskolas, užtikrintas
draudimo sutartimis)
Gyvybės draudimo įmonės

Visos draudimo ir
perdraudimo įmonės

Laukelio
numeris

Bet koks kitas kitur ne
nurodytas turtas

AS13
Bendra draudimo ir per
draudimo įmonių įsiparei
gojimų, įvertintų pagal Di
rektyvos 2009/138/EB
75–86 straipsnius, suma

Techniniai atidėjiniai

AS13b
Kiti įsipareigojimai, išsky
rus subordinuotus įsipa
reigojimus, neįtrauktus į
nuosavas lėšas

AS13c
Subordinuoti įsipareigoji
mai, neįtraukti į nuosavas
lėšas

Draudimo įmonės, kurios

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios
vienu metu teikia ir gyvybės, ir

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

vienu metu teikia ir gyvybės, ir
ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios vienu
metu teikia ir gyvybės, ir

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

vienu metu teikia ir gyvybės, ir

31.12.(x-2)
31.12.(x-1)

2015 12 31

AS13a
31.12.(x-3)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

AS12q
31.12.(x-4)

LT

Pinigai ir pinigų ekviva
lentai
Ne gyvybės draudimo įmonės

Punktas

L 347/1234

AS12p
Gyvybės draudimo įmonės

Visos draudimo ir
perdraudimo įmonės

Laukelio
numeris

Bendra papildomų nuosavų
lėšų suma

AS15
Bendra nuosavų lėšų suma,
tinkama mokumo kapitalo
reikalavimui padengti

AS15a
1 lygio neapriboti ele
mentai

AS15b
1 lygio apriboti elemen
tai

AS15c
2 lygis

AS15d
3 lygis

Draudimo įmonės, kurios

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios
vienu metu teikia ir gyvybės, ir

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

vienu metu teikia ir gyvybės, ir
ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios vienu
metu teikia ir gyvybės, ir

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

vienu metu teikia ir gyvybės, ir

31.12.(x-2)
31.12.(x-1)

L 347/1235

AS14b
31.12.(x-3)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Iš jų subordinuoti įsipa
reigojimai

31.12.(x-4)

LT

AS14aa
Ne gyvybės draudimo įmonės

Punktas

2015 12 31

AS14a
Gyvybės draudimo įmonės

Visos draudimo ir
perdraudimo įmonės

Laukelio
numeris

Bendra pagrindinių nuo
savų lėšų suma

AS16b
1 lygio apriboti elemen
tai

AS16c
2 lygis

AS17
Bendra minimalaus kapitalo
reikalavimo suma

AS18
Bendra mokumo kapitalo
reikalavimo suma
Europos Sąjungos oficialusis leidinys

1 lygio neapriboti ele
mentai

Draudimo įmonės, kurios

Netaikoma
Netaikoma

Draudimo įmonės, kurios

Netaikoma

31.12.(x-1)

2015 12 31

Netaikoma

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios
vienu metu teikia ir gyvybės, ir

31.12.(x-2)

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

vienu metu teikia ir gyvybės, ir
ne gyvybės draudimo paslaugas

31.12.(x-3)

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios vienu
metu teikia ir gyvybės, ir

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

vienu metu teikia ir gyvybės, ir

31.12.(x-4)

LT

AS16a
Ne gyvybės draudimo įmonės

Punktas

L 347/1236

AS16
Bendra pagrindinių nuo
savų lėšų suma, tinkama
minimalaus kapitalo reika
lavimui padengti
Gyvybės draudimo įmonės

Visos draudimo ir
perdraudimo įmonės

Laukelio
numeris

REGULIUOJAMOJO KAPITALO REIKALAVIMAI – STANDARTINĖ FORMULĖ

Rinkos rizika

Draudimo įmonės, kurios

31.12.(x-1)

Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma

Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma

Palūkanų normos ri
zika
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma

AS19ab
Nuosavybės vertybi
nių popierių rizika
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma

AS19ac
Turto rizika
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma

AS19ad
Skirtumo rizika
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma

AS19ae
Rinkos rizikos kon
centracija
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
L 347/1237

AS19aa
Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Netaikoma

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios
vienu metu teikia ir gyvybės, ir

31.12.(x-2)

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

vienu metu teikia ir gyvybės, ir
ne gyvybės draudimo paslaugas

31.12.(x-3)

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios vienu
metu teikia ir gyvybės, ir

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

vienu metu teikia ir gyvybės, ir

Draudimo įmonės, kurios

Ne gyvybės draudimo įmonės

31.12.(x-4)

LT

AS19a
Punktas

2015 12 31

AS19
Bendra mokumo kapitalo
reikalavimo suma, apskai
čiuojama taikant standar
tinę formulę pagal rizikos
modulį ir submodulį (tokiu
sujungimo lygmeniu, koks
yra galimas), išreikšta kaip
bendros mokumo kapitalo
reikalavimo sumos procen
tinė dalis (1)
Gyvybės draudimo įmonės

Visos draudimo ir
perdraudimo įmonės

Laukelio
numeris

Valiutos rizika

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

AS19c

Gyvybės draudimo veik
los rizika

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

AS19ca

Mirtingumo rizika

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

AS19cb

Ilgaamžiškumo rizika

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

AS19cc

Neįgalumo ir serga
mumo rizika

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

AS19cd

Galiojimo pabaigos ri
zika

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

AS19ce

Gyvybės draudimo iš
laidų rizika

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

AS19cf

Tikslinimo rizika

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

AS19cg

Gyvybės katastrofų ri
zika

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

2015 12 31

Sandorio šalies įsiparei
gojimų neįvykdymo ri
zika

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

AS19b

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios
vienu metu teikia ir gyvybės, ir

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

Visos draudimo ir

perdraudimo įmonės

31.12.(x-1)

Perdraudimo įmonės

Draudimo įmonės, kurios

vienu metu teikia ir gyvybės, ir
ne gyvybės draudimo paslaugas

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

31.12.(x-2)

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios vienu
metu teikia ir gyvybės, ir

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

Visos draudimo ir

perdraudimo įmonės

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios

vienu metu teikia ir gyvybės, ir

Ne gyvybės draudimo įmonės

31.12.(x-3)

LT

AS19af

Gyvybės draudimo įmonės

31.12.(x-4)

Visos draudimo ir
perdraudimo įmonės

Punktas

L 347/1238

Laukelio
numeris

Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma

AS19da
Sveikatos draudimo,
apskaičiuojamo pagal
panašius į gyvybės
draudimo metodus,
veiklos rizika
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma

AS19db
Sveikatos draudimo,
apskaičiuojamo pagal
nepanašius į gyvybės
draudimo metodus,
veiklos rizika
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma

AS19dc
Sveikatos katastrofų
rizika
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma

Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios
vienu metu teikia ir gyvybės, ir

31.12.(x-2)

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

vienu metu teikia ir gyvybės, ir
ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios vienu
metu teikia ir gyvybės, ir

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

vienu metu teikia ir gyvybės, ir

Draudimo įmonės, kurios

Ne gyvybės draudimo įmonės

31.12.(x-3)
31.12.(x-1)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Netaikoma

L 347/1239

Ne gyvybės draudimo
veiklos rizika

31.12.(x-4)

LT

Sveikatos draudimo veik
los rizika

AS19e
Punktas

2015 12 31

AS19d
Gyvybės draudimo įmonės

Visos draudimo ir
perdraudimo įmonės

Laukelio
numeris

Draudimo įmonės, kurios

Draudimo įmonės, kurios

Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma

AS19eb
Ne gyvybės draudimo
galiojimo pabaigos ri
zika
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma

AS19ec
Ne gyvybės katastrofų
rizika
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma

Nematerialiojo turto ri
zika
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma

AS19g
Operacinė rizika
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
2015 12 31

AS19f
Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Ne gyvybės draudimo
įmokų ir rezervų ri
zika
LT

AS19ea
Perdraudimo įmonės

31.12.(x-1)

L 347/1240

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios
vienu metu teikia ir gyvybės, ir

31.12.(x-2)

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

vienu metu teikia ir gyvybės, ir
ne gyvybės draudimo paslaugas

31.12.(x-3)

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios vienu
metu teikia ir gyvybės, ir

31.12.(x-4)

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

vienu metu teikia ir gyvybės, ir

Punktas

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

Visos draudimo ir
perdraudimo įmonės

Laukelio
numeris

Visos draudimo ir

Netaikoma

Draudimo įmonės, kurios

Netaikoma

31.12.(x-1)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Netaikoma

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios
vienu metu teikia ir gyvybės, ir

31.12.(x-2)

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

vienu metu teikia ir gyvybės, ir
ne gyvybės draudimo paslaugas

31.12.(x-3)

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios vienu
metu teikia ir gyvybės, ir

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

31.12.(x-4)

LT

Netaikoma

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

vienu metu teikia ir gyvybės, ir

Draudimo įmonės, kurios

Ne gyvybės draudimo įmonės

Punktas

2015 12 31

AS20
Bendra mokumo kapitalo
reikalavimo, taikomo skir
tumo rizikos ir rinkos rizi
kos koncentracijos submo
duliams ir sandorio šalies
įsipareigojimų neįvykdymo
rizikos moduliui, kurių atž
vilgiu didesnių arba sudė
tingesnių pozicijų kredito
kokybės žingsniai pakarto
tinai įvertinti pagal Dele
guotojo reglamento (ES)
2015/35 4 straipsnio 5
dalį, (tokiu sujungimo lyg
meniu, koks yra galimas)
suma, išreikšta kaip atitin
kamų submodulių arba
modulio bendros sumos
procentinė dalis (kai mo
kumo kapitalo reikalavimas
kredito rizikai padengti ap
skaičiuojamas pagal stan
dartinę formulę) (1)
Gyvybės draudimo įmonės

Visos draudimo ir
perdraudimo įmonės

Laukelio
numeris

L 347/1241

Visos draudimo ir

Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma

AS20b
Rinkos rizikos koncentra
cija
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma

AS20c
Sandorio šalies įsiparei
gojimų neįvykdymo ri
zika
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma

Netaikoma
Netaikoma

Netaikoma

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios
vienu metu teikia ir gyvybės, ir

31.12.(x-2)

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

vienu metu teikia ir gyvybės, ir
ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios vienu
metu teikia ir gyvybės, ir

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

31.12.(x-3)
31.12.(x-1)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Skirtumo rizika

Netaikoma

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

vienu metu teikia ir gyvybės, ir

Draudimo įmonės, kurios

Ne gyvybės draudimo įmonės

31.12.(x-4)

LT

AS21
Punktas

L 347/1242

AS20a

2015 12 31

Bendra mokumo kapitalo
reikalavimo suma, apskai
čiuojama taikant patvirtintą
dalinį vidaus modelį (tokiu
sujungimo lygmeniu, koks
yra galimas), išreikšta kaip
bendros mokumo kapitalo
reikalavimo sumos procen
tinė dalis
Gyvybės draudimo įmonės

Visos draudimo ir
perdraudimo įmonės

Laukelio
numeris

REGULIUOJAMOJO KAPITALO REIKALAVIMAI – VIDAUS MODELIAI

31.12.(x-1)

Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma

Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Netaikoma

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios
vienu metu teikia ir gyvybės, ir

31.12.(x-2)

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

vienu metu teikia ir gyvybės, ir
ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios vienu
metu teikia ir gyvybės, ir

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

vienu metu teikia ir gyvybės, ir

Draudimo įmonės, kurios

Ne gyvybės draudimo įmonės

31.12.(x-3)

L 347/1243

Draudimo ir perdraudimo
įmonių, taikančių patvir
tintą visapusišką vidaus
modelį mokumo kapitalo
reikalavimui apskaičiuoti,
skaičius

31.12.(x-4)

LT

AS22a
Punktas

2015 12 31

AS21a
Bendra mokumo kapitalo
reikalavimo suma, ap
skaičiuojama taikant pa
tvirtintą dalinį vidaus
modelį, į kurio taikymo
sritį patenka kredito ri
zika, susijusi ir su rinkos
rizika, ir su sandorio ša
lies įsipareigojimų ne
įvykdymo rizika (tokiu
sujungimo lygmeniu,
koks yra galimas), išreikš
ta kaip bendros mokumo
kapitalo reikalavimo su
mos, apskaičiuojamos
taikant dalinį vidaus mo
delį, procentinė dalis
Gyvybės draudimo įmonės

Visos draudimo ir
perdraudimo įmonės

Laukelio
numeris

Draudimo įmonės, kurios

Draudimo įmonės, kurios

Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma

AS22c
Draudimo ir perdraudimo
įmonių, taikančių patvir
tintą vidaus modelį, į kurio
taikymo sritį patenka kre
dito rizika, susijusi ir su
rinkos rizika, ir su sandorio
šalies įsipareigojimų neįvyk
dymo rizika, skaičius
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma

Papildomo kapitalo reikala
vimų skaičius
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma

AS23b
Vidutinis vienos įmonės pa
pildomo kapitalo dydis
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
2015 12 31

AS23a
Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Netaikoma

LT

AS22b
Draudimo ir perdraudimo
įmonių, taikančių patvir
tintą dalinį vidaus modelį
mokumo kapitalo reikalavi
mui apskaičiuoti, skaičius
Perdraudimo įmonės

31.12.(x-1)

L 347/1244

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios
vienu metu teikia ir gyvybės, ir

31.12.(x-2)

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

vienu metu teikia ir gyvybės, ir
ne gyvybės draudimo paslaugas

31.12.(x-3)

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios vienu
metu teikia ir gyvybės, ir

31.12.(x-4)

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

vienu metu teikia ir gyvybės, ir

Punktas

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

Visos draudimo ir
perdraudimo įmonės

Laukelio
numeris

REGULIUOJAMOJO KAPITALO REIKALAVIMAI – PAPILDOMAS KAPITALAS

Netaikoma

Netaikoma

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios
vienu metu teikia ir gyvybės, ir

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

Visos draudimo ir

perdraudimo įmonės

31.12.(x-1)

Perdraudimo įmonės

Draudimo įmonės, kurios

vienu metu teikia ir gyvybės, ir
ne gyvybės draudimo paslaugas

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

perdraudimo įmonės

Visos draudimo ir

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios vienu
metu teikia ir gyvybės, ir

Ne gyvybės draudimo įmonės

Gyvybės draudimo įmonės

Visos draudimo ir

perdraudimo įmonės

31.12.(x-2)

Netaikoma

(1) Duomenys apie mokumo kapitalo reikalavimą pagal rizikos modulį ir submodulį neapima informacijos apie įmones, kurios turi tikslinių fondų arba suderinimo portfelių, nes šių įmonių duomenys apie mo
kumo kapitalo reikalavimą dėl skaičiavimo pobūdžio turimi tik subjekto lygmeniu.

B FORMA BENDRAI STATISTINEI INFORMACIJAI APIE DRAUDIMO GRUPES, PRIŽIŪRIMAS PAGAL DIREKTYVĄ 2009/138/EB, ATSKLEISTI

Laukelio
numeris

Punktas

31.12.(x-4)

31.12.(x-3)

31.12.(x-2)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Netaikoma

Perdraudimo įmonės

ne gyvybės draudimo paslaugas

Draudimo įmonės, kurios

vienu metu teikia ir gyvybės, ir

Ne gyvybės draudimo įmonės

31.12.(x-3)

LT

AS23c

Visų draudimo ir perdrau
dimo įmonių, prižiūrimų
pagal Direktyvą
2009/138/EB, papildomo
kapitalo, vertinamo kaip
mokumo kapitalo reikala
vimo procentinė dalis, pa
siskirstymas

Gyvybės draudimo įmonės

31.12.(x-4)

Visos draudimo ir
perdraudimo įmonės

Punktas

2015 12 31

Laukelio
numeris

31.12.(x-1)

GRUPIŲ RŪŠYS

AG24

Draudimo grupių, kurių priežiūros institucija yra grupės priežiūros institucija, skaičius, įskaitant
šiuos duomenis:
patronuojamųjų draudimo ir perdraudimo įmonių skaičius nacionaliniu lygmeniu

AG24b

patronuojamųjų draudimo ir perdraudimo įmonių skaičius kitose valstybėse narėse

L 347/1245

AG24a

AG24c

Punktas

patronuojamųjų draudimo ir perdraudimo įmonių skaičius trečiosiose šalyse:

iš jų patronuojamųjų draudimo ir perdraudimo įmonių skaičius lygiavertėse trečiosiose ša
lyse

AG24cb

iš jų patronuojamųjų draudimo ir perdraudimo įmonių skaičius nelygiavertėse trečiosiose ša
lyse

AG26

Pagrindinių patronuojančiųjų draudimo ar perdraudimo įmonių, draudimo kontroliuojančiųjų
bendrovių ar mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, kurioms priežiūros in
stitucija nacionaliniu lygmeniu taiko grupės priežiūrą pagal Direktyvos 2009/138/EB 216
straipsnį, skaičius, įskaitant šiuos duomenis:

AG26a

tokios įmonės arba kontroliuojančiosios bendrovės pavadinimas

AG26b

jos patronuojamųjų draudimo ir perdraudimo įmonių skaičius nacionaliniu lygmeniu

AG26c

jos patronuojamųjų draudimo ir perdraudimo įmonių skaičius kitose valstybėse narėse

AG26d

jos patronuojamųjų draudimo ir perdraudimo įmonių skaičius trečiosiose šalyse:

iš jų jos patronuojamųjų draudimo ir perdraudimo įmonių skaičius lygiavertėse trečiosiose
šalyse

AG26db

iš jų jos patronuojamųjų draudimo ir perdraudimo įmonių skaičius nelygiavertėse trečiosiose
šalyse

31.12.(x-1)

2015 12 31

AG26da

31.12.(x-2)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

AG25

Draudimo grupių, kurių priežiūros institucija yra grupės priežiūros institucija, skaičius, kai pagrin
dinę buveinę Sąjungoje turinti pagrindinė patronuojančioji draudimo ar perdraudimo įmonė arba
draudimo kontroliuojančioji bendrovė yra bendrovės, kurios pagrindinė buveinė yra ne Sąjungoje,
patronuojamoji įmonė

31.12.(x-3)

LT

AG24ca

31.12.(x-4)

L 347/1246

Laukelio
numeris

Punktas

31.12.(x-4)

AG28

Tarpvalstybinių draudimo grupių skaičius, kai priežiūros institucija yra grupės priežiūros institu
cija

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

LT

AG27

Pagrindinių patronuojančiųjų draudimo ar perdraudimo įmonių arba draudimo kontroliuojančiųjų
bendrovių, kurioms priežiūros institucija nacionaliniu lygmeniu taiko grupės priežiūrą pagal Di
rektyvos 2009/138/EB 216 straipsnį, skaičius, kai nacionaliniu lygmeniu veikia kita susijusi pa
grindinė patronuojančioji įmonė, kaip nurodyta Direktyvos 2009/138/EB 217 straipsnyje

31.12.(x-3)

2015 12 31

Laukelio
numeris

APSKAITOS METODAS IR GRUPĖS NUOSAVOS LĖŠOS

Draudimo grupių, kurioms mokumui grupės lygmeniu apskaičiuoti leista taikyti 2 metodą arba
derinti 1 ir 2 metodus, kaip nurodyta Direktyvos 2009/138/EB 220 straipsnio 2 dalyje, skaičius

AG30

Bendra grupės tinkamų nuosavų lėšų suma draudimo grupėms, kurių priežiūros institucija yra
grupės priežiūros institucija

Bendra grupės tinkamų nuosavų lėšų suma, apskaičiuota pagal 1 metodą, kaip nurodyta Direk
tyvos 2009/138/EB 230 straipsnio 1 dalyje, draudimo grupėms, kurių priežiūros institucija yra
grupės priežiūros institucija

AG30b

Bendra grupės tinkamų nuosavų lėšų suma, apskaičiuota pagal 2 metodą, kaip nurodyta Direk
tyvos 2009/138/EB 233 straipsnyje, draudimo grupėms, kurių priežiūros institucija yra grupės
priežiūros institucija

AG30c

Bendra grupės tinkamų nuosavų lėšų suma, apskaičiuota derinant 1 ir 2 metodus, kaip nurodyta
Direktyvos 2009/138/EB 220 straipsnyje, draudimo grupėms, kurių priežiūros institucija yra
grupės priežiūros institucija

L 347/1247

AG30a

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

AG29

Punktas

31.12.(x-4)

GRUPĖS MOKUMO KAPITALO REIKALAVIMAS

31.12.(x-3)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

L 347/1248

Laukelio
numeris

LT

AG31

Bendra grupės mokumo kapitalo reikalavimo suma draudimo grupėms, kurių priežiūros institucija
yra grupės priežiūros institucija

Bendra grupės mokumo kapitalo reikalavimo suma, apskaičiuota pagal 1 metodą, kaip nurodyta
Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnio 1 dalyje, draudimo grupėms, kurių priežiūros institu
cija yra grupės priežiūros institucija

AG31b

Bendra grupės mokumo kapitalo reikalavimo suma, apskaičiuota pagal 2 metodą, kaip nurodyta
Direktyvos 2009/138/EB 233 straipsnyje, draudimo grupėms, kurių priežiūros institucija yra
grupės priežiūros institucija

AG31c

Bendra grupės mokumo kapitalo reikalavimo suma, apskaičiuota derinant 1 ir 2 metodus, drau
dimo grupėms, kurių priežiūros institucija yra grupės priežiūros institucija

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

AG31a

GRUPĖS VIDAUS MODELIAI

AG32a

Draudimo grupių, kurių priežiūros institucija yra grupės priežiūros institucija ir kurios grupės mo
kumo kapitalo reikalavimams apskaičiuoti taiko patvirtintą visapusišką vidaus modelį, skaičius

Iš jų patvirtintą pagal Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnį

AG32ab

Iš jų patvirtintą pagal Direktyvos 2009/138/EB 231 straipsnį

2015 12 31

AG32aa

AG32b

Punktas

31.12.(x-4)

31.12.(x-3)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

Draudimo grupių, kurių priežiūros institucija yra grupės priežiūros institucija ir kurios grupės mo
kumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti taiko patvirtintą dalinį vidaus modelį, skaičius
Iš jų patvirtintą pagal Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnį

AG32bb

Iš jų patvirtintą pagal Direktyvos 2009/138/EB 231 straipsnį

LT

AG32ba

2015 12 31

Laukelio
numeris

C FORMA KIEKYBINEI BENDRAI STATISTINEI INFORMACIJAI APIE PRIEŽIŪROS INSTITUCIJĄ ATSKLEISTI

Punktas

31.12.(x-4)

PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS DARBUOTOJAI

B1b

Darbuotojų skaičius kalendorinių metų pabaigoje
PATIKRINIMAI VIETOJE

B2a

Bendras patikrinimų vietoje, atliktų ir atskirų įmonių, ir grupės lygmeniu, skaičius
Iš jų įprastų patikrinimų skaičius

B2ab

Iš jų ad hoc patikrinimų skaičius

B2ac

Iš jų patikrinimų vietoje, kuriuos atlikti įgaliotos trečiosios šalys, skaičius

B2ad

Iš jų su grupės priežiūra susijusių patikrinimų vietoje, kurie atlikti kartu su kitais grupės priežiū
ros institucijų kolegijos nariais, skaičius

B2ae

Iš jų bendras patikrinimų, atliktų siekiant patikrinti ir įvertinti įmonių kliovimąsi išorės reitin
gais, skaičius

L 347/1249

B2aa

31.12.(x-3)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Laukelio
numeris

Punktas

31.12.(x-4)

Bendras vieno žmogaus darbo dienų, sugaištų atliekant patikrinimus vietoje ir atskirų įmonių, ir
grupės lygmeniu, skaičius

B3

Oficialių vertinimų, ar visapusiški arba daliniai vidaus modeliai nuolat atitinka reikalavimus, ir ats
kirų įmonių, ir grupės lygmeniu skaičius

B3a

Iš jų vertinimų, atliktų siekiant patikrinti ir įvertinti įmonių kliovimąsi išorės reitingais, skaičius

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

LT

B2b

31.12.(x-3)

L 347/1250

Laukelio
numeris

VIDAUS MODELIAI

B4aa

B4b

B4ba

B4c

B4ca

B4d

Iš jų dalinių ir visapusiškų vidaus modelių, į kurių taikymo sritį patenka kredito rizika, susijusi
ir su rinkos rizika, ir su sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika, pateiktų tvirtinti ats
kirų įmonių lygmeniu, skaičius
Patenkintų prašymų patvirtinti dalinius ir visapusiškus vidaus modelius atskirų įmonių lygmeniu
skaičius
Iš jų atskirų įmonių lygmens dalinių ir visapusiškų vidaus modelių, į kurių taikymo sritį patenka
kredito rizika, susijusi ir su rinkos rizika, ir su sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika,
skaičius
Dalinių ir visapusiškų vidaus modelių, pateiktų tvirtinti grupės lygmeniu, skaičius
Iš jų dalinių ir visapusiškų vidaus modelių, į kurių taikymo sritį patenka kredito rizika, susijusi
ir su rinkos rizika, ir su sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika, pateiktų tvirtinti gru
pės lygmeniu, skaičius
Patenkintų prašymų patvirtinti dalinius ir visapusiškus vidaus modelius grupės lygmeniu skaičius
Iš jų grupės lygmens dalinių ir visapusiškų vidaus modelių, į kurių taikymo sritį patenka kredito
rizika, susijusi ir su rinkos rizika, ir su sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika, skai
čius

2015 12 31

B4da

Dalinių ir visapusiškų vidaus modelių, pateiktų tvirtinti atskirų įmonių lygmeniu, skaičius

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

B4a

Punktas

31.12.(x-4)

PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS IR ĮGALIOJIMAI

Korekcinių priemonių, kurių imtasi pagal Direktyvos 2009/138/EB 110 straipsnį, skaičius

B5b

Korekcinių priemonių, kurių imtasi pagal Direktyvos 2009/138/EB 117 straipsnį, skaičius

B5c

Korekcinių priemonių, kurių imtasi pagal Direktyvos 2009/138/EB 119 straipsnį, skaičius

B5ca

B5e

Korekcinių priemonių, kurių imtasi pagal Direktyvos 2009/138/EB 138 straipsnį, skaičius

B5f

Korekcinių priemonių, kurių imtasi pagal Direktyvos 2009/138/EB 139 straipsnį, skaičius

B6

Panaikintų leidimų skaičius

B7

Draudimo arba perdraudimo įmonėms išduotų leidimų skaičius

B9

Priežiūros institucijoms pateiktų prašymų leisti taikyti suderinimo korekciją, nurodytą Direktyvos
2009/138/EB 77b straipsnyje, skaičius
Iš jų patenkintų prašymų leisti taikyti suderinimo korekciją, nurodytą Direktyvos 2009/138/EB
77b straipsnyje, skaičius
Priežiūros institucijoms pateiktų prašymų leisti taikyti svyravimų korekciją, nurodytą Direktyvos
2009/138/EB 77d straipsnyje, skaičius
Iš jų patenkintų prašymų leisti taikyti svyravimų korekciją, nurodytą Direktyvos 2009/138/EB
77d straipsnyje, skaičius

L 347/1251

B10a

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Korekcinių priemonių, kurių imtasi pagal Direktyvos 2009/138/EB 137 straipsnį, skaičius

B10

31.12.(x-1)

Iš jų korekcinių priemonių, kurių imtasi nukrypus nuo draudimo arba perdraudimo įmonių rizi
kos pobūdžio jų kredito rizikos atžvilgiu, skaičius

B5d

B9a

31.12.(x-2)

LT

B5a

31.12.(x-3)

2015 12 31

Laukelio
numeris

B11a

Suteiktų leidimų pratęsti laikotarpį pagal Direktyvos 2009/138/EB 138 straipsnio 4 dalį skaičius

L 347/1252

B11b

Vidutinė pratęsimų, suteiktų pagal Direktyvos 2009/138/EB 138 straipsnio 4 dalį, trukmė

LT

B12

Leidimų, suteiktų pagal Direktyvos 2009/138/EB 304 straipsnį, skaičius

B13

Priežiūros institucijai pateiktų prašymų leisti taikyti pereinamojo laikotarpio nerizikingų palūkanų
normų struktūrą pagal terminą, nurodytą Direktyvos 2009/138/EB 308c straipsnyje, skaičius

Laukelio
numeris

Punktas

31.12.(x-4)

Iš jų patenkintų prašymų leisti taikyti pereinamojo laikotarpio nerizikingų palūkanų normų
struktūrą pagal terminą, nurodytą Direktyvos 2009/138/EB 308c straipsnyje, skaičius

B13b

Sprendimų panaikinti leidimą taikyti šią pereinamojo laikotarpio priemonę pagal Direktyvos
2009/138/EB 308e straipsnį skaičius

B14

Priežiūros institucijai pateiktų prašymų leisti techniniams atidėjiniams taikyti pereinamojo laikotar
pio atskaitymą, nurodytą Direktyvos 2009/138/EB 308d straipsnyje, skaičius

B14a

Iš jų patenkintų prašymų leisti techniniams atidėjiniams taikyti pereinamojo laikotarpio atskai
tymą, nurodytą Direktyvos 2009/138/EB 308d straipsnyje, skaičius

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

B13a

31.12.(x-3)

PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ KOLEGIJOS

Priežiūros institucijų kolegijų posėdžių, kuriuose priežiūros institucija dalyvavo kaip narė, skaičius

B15b

Priežiūros institucijų kolegijų posėdžių, kuriems priežiūros institucija pirmininkavo kaip grupės
priežiūros institucija, skaičius

2015 12 31

B15a

Punktas

31.12.(x-4)

31.12.(x-3)

31.12.(x-2)

31.12.(x-1)

NUOSAVŲ LĖŠŲ PATVIRTINIMAI

B16aa

B17

Iš jų patenkintų prašymų patvirtinti papildomas nuosavas lėšas skaičius
Priežiūros institucijoms pateiktų prašymų patvirtinti nuosavų lėšų elementų, kurie neįtraukiami į
Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 69, 72, 74, 76 ir 78 straipsniuose išdėstytus sąrašus, verti
nimą ir klasifikavimą skaičius
Iš jų patenkintų prašymų patvirtinti nuosavų lėšų elementų, kurie neįtraukiami į Deleguotojo re
glamento (ES) 2015/35 69, 72, 74, 76 ir 78 straipsniuose išdėstytus sąrašus, vertinimą ir klasifi
kavimą skaičius
TARPUSAVIO VERTINIMAS

B18a

Tarpusavio vertinimo analizių, kurias EDPPI organizavo ir atliko pagal Reglamento (ES)
Nr. 1094/2010 30 straipsnį ir kuriose dalyvavo priežiūros institucija, skaičius

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

B17a

Priežiūros institucijai pateiktų prašymų patvirtinti papildomas nuosavas lėšas skaičius

LT

B16a

2015 12 31

Laukelio
numeris

D FORMA KOKYBINEI BENDRAI STATISTINEI INFORMACIJAI APIE PRIEŽIŪROS INSTITUCIJĄ ATSKLEISTI

Informacija atskleidžiama pagal toliau išvardytas antraštines dalis. Į kiekvienoje antraštinėje dalyje atskleidžiamą informaciją įtraukiami keturių praėjusių metų duomenys.
B1a. Priežiūros institucijos struktūra
B8a. Papildomo kapitalo reikalavimų taikymo kriterijai
B8b. Papildomo kapitalo reikalavimų apskaičiavimo kriterijai

B16b. Pagrindiniai patvirtintų papildomų nuosavų lėšų elementų požymiai
B17b. Pagrindiniai patvirtintų nuosavų lėšų elementų, kurie neįtraukiami į atitinkamus Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 69, 72, 74, 76 ir 78 straipsnių sąrašus, požymiai

L 347/1253

B8c. Papildomo kapitalo reikalavimų panaikinimo kriterijai

B18b. Tarpusavio vertinimo analizių, kurias EDPPI organizavo ir atliko pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 30 straipsnį ir kuriose dalyvavo priežiūros institucija, apimtis

L 347/1254

B17c. Patvirtintų nuosavų lėšų elementų, kurie neįtraukiami į atitinkamus Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 69, 72, 74, 76 ir 78 straipsnių sąrašus, vertinimo ir klasifikavimo metodas
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II PRIEDAS
BENDROS STATISTINĖS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO NURODYMAI

Bendra statistinė informacija, kaip nurodyta 3 straipsnyje, atskleidžiama laikantis šiame priede nustatytų nurodymų ir
punktų apibrėžčių.

Praėjusių metų, kurių informaciją reikia atskleisti, skaičius
Pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 316 straipsnio 2 dalį atskleidžiama ketverių praėjusių kalendorinių metų
informacija. Iki 2020 m., kai bus turima trumpesnio negu ketverių metų laikotarpio informacija, atskleidžiama visų
praėjusių metų, kurių informacija turima, informacija. Kaskart atskleidžiant informaciją, kalendorinių metų, su kuriais
susijusi atskleidžiama informacija, duomenys atnaujinami. A–C formų lentelės pirmoje eilutėje nurodytas simbolis x yra
einamieji metai, kuriais atskleidžiama informacija.

Informacijos atskleidimo terminai ir finansinių metų pabaiga
Draudimo ir perdraudimo įmonių pasirinkta finansinių metų pabaiga gali turėti įtakos metams, kuriais priežiūros
institucijos atskleidžia informaciją. Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 XXI priedo A dalies paskutinėje pastraipoje
nustatyta, kad apie prižiūrimas įmones ir grupes atskleidžiama informacija yra susijusi su finansiniais metais, kurie
baigėsi praėjusiais kalendoriniais metais, buvusiais prieš metus, kuriais informacija atskleidžiama. Kai draudimo arba
perdraudimo įmonių finansiniai metai baigiasi po gruodžio 31 d., priežiūros institucijos šią informaciją agreguoja ir
atskleidžia metais, einančiais po metų, kuriais baigėsi finansiniai metai. Pirmaisiais 2016 m. pasibaigusių kalendorinių
metų informacijos atskleidimo metais, t. y. 2017 m., tose valstybėse narėse, kuriose draudimo ir perdraudimo įmonių
finansiniai metai baigiasi po gruodžio 31 d., į 2017 m. atskleidžiamą prižiūrimų įmonių ir grupių informaciją bus
įtraukta ne visų draudimo ir perdraudimo įmonių, kurioms taikoma Direktyva 2009/138/EB, informacija. Tačiau į visais
vėlesniais metais atskleidžiamą informaciją įtraukiama visų draudimo ir perdraudimo įmonių informacija.

Laukelių numeracija
Laukelių numeriai atitinka Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 XXI priedo eiliškumą ir numeraciją: pirmiausia
pateikiama informacija apie draudimo ir perdraudimo įmones, kurios reikalaujama pagal XXI priedo A dalį (AS
laukeliai), toliau pateikiama informacija apie draudimo grupes, kurios reikalaujama pagal XXI priedo A dalį (AG
laukeliai), galiausiai – informacija apie priežiūros institucijas, kurios reikalaujama pagal XXI priedo B dalį (B laukeliai).

Punktų apibrėžtys
Punktų apibrėžtimis paaiškinama konkreti atskleistina informacija arba informacijos šaltiniai. Visos nuorodos į laukelių
numerius yra nuorodos į kitus laukelius, pateiktus šio reglamento formose. Visose apibrėžtyse pateiktos kodinės
nuorodos į formas arba formų punktus yra nuorodos į formas arba formų punktus, turinčius tokias pat kodines
nuorodas, kokios nustatytos Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/2450 (1). Jeigu punkto apibrėžtis nepateikta,
laikoma, kad atskleistina informacija yra aiški.

Konkretūs nurodymai dėl A formos
Pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 XXI priedo A dalį informacija apie prižiūrimas draudimo ir perdraudimo
įmones teikiama atskirai apie: 1) visas draudimo įmones, 2) gyvybės draudimo įmones, 3) ne gyvybės draudimo įmones,
4) draudimo įmones, vienu metu vykdančias ir gyvybės, ir ne gyvybės draudimo veiklą, ir 5) perdraudimo įmones,
išskyrus atvejus, kai laukelis pažymėtas kaip netaikomas (netaikoma).
(1) 2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2450, kuriuo nustatomi informacijos teikimo priežiūros institu
cijoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB formų techniniai įgyvendinimo standartai (žr. šio Oficialiojo
leidinio p. 1).
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A formos skiltis, kurioje pateikiama informacija apie visas draudimo ir perdraudimo įmones, pažymėta šviesiai žalia
spalva, siekiant parodyti, kad šiuose laukeliuose nurodyta baltuose laukeliuose pateiktos informacijos apie įvairių
kategorijų įmones, kaip nurodyta šio dokumento pirmesnėje pastraipoje, jeigu tokia informacija teikiama atskirai, suma.

Konkretūs nurodymai dėl C ir D formų

C ir D formose atskleidžiama informacija apie priežiūros instituciją pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 XXI
priedo B dalį, C formoje pateikiama kiekybinė informacija, D formoje – kokybinė. D formoje ankstesnių metų
informacija pateikiama po kiekviena atskira antrašte, pavyzdžiui, „Priežiūros institucijos struktūra“. Jeigu informacija
nepakito ilgiau negu kalendorinius metus, priežiūros institucija nurodo kalendorinių metų, kuriais ta informacija galioja,
skaičių. Kitais atžvilgiais valstybės narės gali nuspręsti dėl konkretaus formato ir struktūros, kurie būtų priimtini atsi
žvelgiant į po kiekviena D formos antrašte pateiktinos informacijos pobūdį ir apimtį.

I. BENDROS STATISTINĖS INFORMACIJOS APIE DRAUDIMO IR PERDRAUDIMO ĮMONES, PRIŽIŪRIMAS PAGAL DIREKTYVĄ
2009/138/EB, ATSKLEIDIMO PUNKTŲ APIBRĖŽTYS

PUNKTAS

LAUKELIO
NUMERIS

APIBRĖŽTIS

Draudimo ir perdraudimo įmonių skaičius

AS1a

Tiesioginio gyvybės ar ne gyvybės draudimo arba
perdraudimo įmonių, gavusių leidimą pagal Direk
tyvos 2009/138/EB 14 straipsnį ir patenkančių į
Direktyvos 2009/138/EB taikymo sritį, skaičius.

Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 11 dalyje
nurodytų filialų, įsteigtų priežiūros institucijos vals
tybėje narėje, skaičius

AS1b

Draudimo ar perdraudimo įmonių, kurių pagrin
dinė buveinė yra kitoje valstybėje narėje, filialų skai
čius.

Direktyvos 2009/138/EB 162 straipsnio 3 dalyje
nurodytų filialų, įsteigtų priežiūros institucijos vals
tybėje narėje, skaičius

AS1c

Draudimo ar perdraudimo įmonėms, kurių pagrin
dinė buveinė yra ne EEE, priklausančių filialų skai
čius.

Priežiūros institucijos valstybėje narėje įsteigtų
draudimo ir perdraudimo įmonių, atitinkamą veiklą
vykdančių vienoje arba keliose kitose valstybėse na
rėse, Sąjungos filialų skaičius

AS2

Priežiūros institucijos valstybėje narėje įsteigtų
draudimo įmonių, kurios kitose valstybėse narėse
vykdo veiklą naudodamosi laisve teikti paslaugas,
skaičius

AS3

Buveinės valstybės narės priežiūros institucijos in
formacija apie draudimo įmones, kurios kitose vals
tybėse narėse faktiškai vykdo veiklą naudodamosi
laisve teikti paslaugas, remiantis S.04.01.01 forma.

Kitose valstybėse narėse įsteigtų draudimo įmonių,
kurios pranešė ketinančios vykdyti veiklą priežiūros
institucijos valstybėje narėje naudodamosi laisve
teikti paslaugas, skaičius

AS4a

Priimančiosios valstybės narės priežiūros instituci
jos informacija apie draudimo įmones, kurios pra
nešė ketinančios vykdyti veiklą jos valstybėje narėje
naudodamosi laisve teikti paslaugas.
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APIBRĖŽTIS

Kitose valstybėse narėse įsteigtų draudimo įmonių,
kurios priežiūros institucijos valstybėje narėje fak
tiškai vykdo veiklą naudodamosi laisve teikti pa
slaugas, skaičius

AS4b

Priimančiosios valstybės narės priežiūros instituci
jos informacija apie draudimo įmones, kurios jos
valstybėje narėje faktiškai vykdo veiklą naudoda
mosi laisve teikti paslaugas. Šis skaičius pagrįstas
informacija, kuria keičiasi buveinės valstybės narės
ir priimančiosios valstybės narės priežiūros institu
cijos.

Draudimo ir perdraudimo įmonių, kurioms netai
koma Direktyva 2009/138/EB, skaičius

AS5

Draudimo ir perdraudimo įmonių, kurioms pagal
Direktyvos 2009/138/EB 4–12 straipsnius Direkty
va 2009/138/EB netaikoma, skaičius.

Draudimo ir perdraudimo įmonių specialiosios pa
skirties įmonių, kurioms suteiktas leidimas pagal
Direktyvos 2009/138/EB 211 straipsnį, skaičius

AS6

Draudimo ir perdraudimo įmonių, kurioms taiko
mos reorganizavimo priemonės ar likvidavimo pro
cedūros, skaičius

AS7

Draudimo ir perdraudimo įmonių skaičius ir jų
portfelių skaičius, jeigu taikoma suderinimo korek
cija, nurodyta Direktyvos 2009/138/EB 77b
straipsnyje

AS8

Draudimo ir perdraudimo įmonių, taikančių svyra
vimų korekciją, nurodytą Direktyvos 2009/138/EB
77d straipsnyje, skaičius

AS9

Draudimo ir perdraudimo įmonių, taikančių perei
namojo laikotarpio nerizikingų palūkanų normų
struktūrą pagal terminą, nurodytą Direktyvos
2009/138/EB 308c straipsnyje, skaičius

AS10

Draudimo ir perdraudimo įmonių, techniniams ati
dėjiniams taikančių pereinamojo laikotarpio atskai
tymą, nurodytą Direktyvos 2009/138/EB 308d
straipsnyje, skaičius

AS11

Bendra draudimo ir perdraudimo įmonių turto,
įvertinto pagal Direktyvos 2009/138/EB 75
straipsnį, suma

AS12

S.02.01.01 formos C0010/R0500 punktas.

Nematerialusis turtas

AS12a

S.02.01.01 formos C0010/R0030 punktas.

Atidėtųjų mokesčių turtas

AS12b

S.02.01.01 formos C0010/R0040 punktas.

Draudimo ir perdraudimo įmonių, įskaitant trečiųjų
šalių filialus, kurioms taikomos reorganizavimo
priemonės ar likvidavimo procedūros, skaičius.
Reorganizavimo priemonės – priemonės pagal Di
rektyvos 2009/138/EB IV antraštinės dalies II sky
rių. Likvidavimo procedūros – procedūros pagal Di
rektyvos 2009/138/EB IV antraštinės dalies III sky
rių.
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APIBRĖŽTIS

Pensijų išmokų perviršis

AS12c

S.02.01.01 formos C0010/R0050 punktas.

Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai, lai
komi įmonės reikmėms

AS12d

S.02.01.01 formos C0010/R0060 punktas.

Investicijos (išskyrus turtą, laikomą su indeksu
ir investiciniais vienetais susietoms sutartims)

AS12e

S.02.01.01 formos C0010/R0070 punktas.

Turtas, laikomas su indeksu ir investiciniais vie
netais susietoms sutartims

AS12f

S.02.01.01 formos C0010/R0220 punktas.

Hipoteka užtikrintos ir kitos paskolos (išskyrus
paskolas, užtikrintas draudimo sutartimis)

AS12g

S.02.01.01 formos C0010/R0250 ir C0010/R0260
punktų suma.

Paskolos, užtikrintos draudimo sutartimis

AS12h

S.02.01.01 formos C0010/R0240 punktas.

Pagal perdraudimo sutartis atgautinos sumos

AS12i

S.02.01.01 formos C0010/R0270 punktas.

Depozitai persidraudžiančiosiose įmonėse

AS12j

S.02.01.01 formos C0010/R0350 punktas.

Iš draudimo veiklos ir tarpininkų gautinos su
mos

AS12k

S.02.01.01 formos C0010/R0360 punktas.

Pagal perdraudimo sutartis gautinos sumos

AS12l

S.02.01.01 formos C0010/R0370 punktas.

Gautinos sumos (prekyba, ne draudimas)

AS12m

S.02.01.01 formos C0010/R0380 punktas.

Savos akcijos

AS12n

S.02.01.01 formos C0010/R0390 punktas.

Gautinos sumos už nuosavų lėšų elementus
arba pareikalautas, bet dar neįmokėtas pradines
lėšas

AS12o

S.02.01.01 formos C0010/R0400 punktas.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

AS12p

S.02.01.01 formos C0010/R0410 punktas.

Bet koks kitas kitur nenurodytas turtas

AS12q

S.02.01.01 formos C0010/R0420 punktas.

AS13

S.02.01.01 formos C0010/R0900 punktas.

AS13a

S.02.01.01 formos C0010/R0520, C0010/R0560,
C0010/R0610, C0010/R0650 ir C0010/R0690
punktų suma.

Bendra draudimo ir perdraudimo įmonių įsiparei
gojimų, įvertintų pagal Direktyvos 2009/138/EB
75–86 straipsnius, suma

Techniniai atidėjiniai
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APIBRĖŽTIS

Kiti įsipareigojimai, išskyrus subordinuotus įsi
pareigojimus, neįtrauktus į nuosavas lėšas

AS13b

S.02.01.01 formos C0010/R0740–C0010/R0840,
C0010/R0870 ir C0010/R0880 punktų suma.

Subordinuoti įsipareigojimai, neįtraukti į nuosa
vas lėšas

AS13c

S.02.01.01 formos C0010/R0860 punktas.

Bendra pagrindinių nuosavų lėšų suma

AS14a

S.23.01.01 formos C0010/R0290 punktas.

Iš jų subordinuoti įsipareigojimai

AS14aa

S.23.01.01 formos C0010/R0140 punktas.

Bendra papildomų nuosavų lėšų suma

AS14b

S.23.01.01 formos C0010/R0400 punktas.

Bendra nuosavų lėšų suma, tinkama mokumo kapi
talo reikalavimui padengti

AS15

S.23.01.01 formos C0010/R0540 punktas.

1 lygio neapriboti elementai

AS15a

S.23.01.01 formos C0020/R0540 punktas.

1 lygio apriboti elementai

AS15b

S.23.01.01 formos C0030/R0540 punktas.

2 lygis

AS15c

S.23.01.01 formos C0040/R0540 punktas.

3 lygis

AS15d

S.23.01.01 formos C0050/R0540 punktas.

AS16

S.23.01.01 formos C0010/R0550 punktas.

1 lygio neapriboti elementai

AS16a

S.23.01.01 formos C0020/R0550 punktas.

1 lygio apriboti elementai

AS16b

S.23.01.01 formos C0030/R0550 punktas.

2 lygis

AS16c

S.23.01.01 formos C0040/R0550 punktas.

Bendra minimalaus kapitalo reikalavimo suma

AS17

S.28.01.01 arba S.28.02.01 formos C0070/R0400
punktas.

Bendra mokumo kapitalo reikalavimo suma

AS18

S.25.01.01, S.25.02.01 arba S.25.03.01 formos
C0100/R0220 punktas.

Bendra pagrindinių nuosavų lėšų suma, tinkama
minimalaus kapitalo reikalavimui padengti
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Bendra mokumo kapitalo reikalavimo suma, ap
skaičiuojama taikant standartinę formulę pagal rizi
kos modulį ir submodulį (tokiu sujungimo lygme
niu, koks yra galimas), išreikšta kaip bendros mo
kumo kapitalo reikalavimo sumos procentinė dalis

LAUKELIO
NUMERIS

AS19
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APIBRĖŽTIS

Šiame laukelyje reikėtų nurodyti mokumo kapitalo
reikalavimo sumą, apskaičiuojamą taikant standar
tinę formulę. Tai S.25.01.01.01 formos C0100/
R0220 punktas, padalytas iš AS18 laukelio (išreikš
tas procentine dalimi).
AS19a–AS19f laukeliuose reikėtų nurodyti mo
kumo kapitalo reikalavimo sumas pagal rizikos mo
dulį ir submodulį tokiu sujungimo lygmeniu, koks
yra galimas.
Kai įmonės turi tikslinių fondų arba suderinimo ko
rekcijos portfelių, dėl skaičiavimo pobūdžio infor
macija apie mokumo kapitalo reikalavimą turima
tik subjekto lygmeniu, o ne pagal rizikos modulį ir
submodulį. Taigi, kai valstybėje narėje yra tikslinių
fondų ir suderinimo korekcijos portfelių, AS19a–
AS19f laukeliuose pateikiant informaciją pagal rizi
kos modulį ir submodulį reikėtų įtraukti tik tiksli
nių fondų arba suderinimo korekcijos portfelių ne
turinčias įmones.

Rinkos rizika

AS19a

S.25.01.01 formos C0030/R0010 punktas, padaly
tas iš AS18 laukelio (išreikštas procentine dalimi).

Palūkanų normos rizika

AS19aa

S.26.01.01 formos C0060/R0100 punktas, padaly
tas iš AS18 laukelio (išreikštas procentine dalimi).

Nuosavybės vertybinių popierių rizika

AS19ab

S.26.01.01 formos C0060/R0200 punktas, padaly
tas iš AS18 laukelio (išreikštas procentine dalimi).

Turto rizika

AS19ac

S.26.01.01 formos C0060/R0300 punktas, padaly
tas iš AS18 laukelio (išreikštas procentine dalimi).

Skirtumo rizika

AS19ad

S.26.01.01 formos C0060/R0400 punktas, padaly
tas iš AS18 laukelio (išreikštas procentine dalimi).

Rinkos rizikos koncentracija

AS19ae

S.26.01.01 formos C0060/R0500 punktas, padaly
tas iš AS18 laukelio (išreikštas procentine dalimi).

Valiutos rizika

AS19af

S.26.01.01 formos C0060/R0600 punktas, padaly
tas iš AS18 laukelio (išreikštas procentine dalimi).

Sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo ri
zika

AS19b

S.25.01.01 formos C0030/R0020 punktas, padaly
tas iš AS18 laukelio (išreikštas procentine dalimi).

Gyvybės draudimo veiklos rizika

AS19c

S.25.01.01 formos C0030/R0030 punktas, padaly
tas iš AS18 laukelio (išreikštas procentine dalimi).

AS19ca

S.26.03.01 formos C0060/R0100 punktas, padaly
tas iš AS18 laukelio (išreikštas procentine dalimi).

Mirtingumo rizika
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Ilgaamžiškumo rizika

AS19cb

S.26.03.01 formos C0060/R0200 punktas, padaly
tas iš AS18 laukelio (išreikštas procentine dalimi).

Neįgalumo ir sergamumo rizika

AS19cc

S.26.03.01 formos C0060/R0300 punktas, padaly
tas iš AS18 laukelio (išreikštas procentine dalimi).

Galiojimo pabaigos rizika

AS19cd

S.26.03.01 formos C0060/R0400 punktas, padaly
tas iš AS18 laukelio (išreikštas procentine dalimi).

Gyvybės draudimo išlaidų rizika

AS19ce

S.26.03.01 formos C0060/R0500 punktas, padaly
tas iš AS18 laukelio (išreikštas procentine dalimi).

Tikslinimo rizika

AS19cf

S.26.03.01 formos C0060/R0600 punktas, padaly
tas iš AS18 laukelio (išreikštas procentine dalimi).

Gyvybės katastrofų rizika

AS19cg

S.26.03.01 formos C0060/R0700 punktas, padaly
tas iš AS18 laukelio (išreikštas procentine dalimi).

Sveikatos draudimo veiklos rizika

AS19d

S.25.01.01 formos C0030/R0040 punktas, padaly
tas iš AS18 laukelio (išreikštas procentine dalimi).

Sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal
panašius į gyvybės draudimo metodus, veik
los rizika

AS19da

S.26.04.01 formos C0060/R0800 punktas, padaly
tas iš AS18 laukelio (išreikštas procentine dalimi).

Sveikatos draudimo, apskaičiuojamo pagal
nepanašius į gyvybės draudimo metodus,
veiklos rizika

AS19db

S.26.04.01 formos C0230/R1400 punktas, padaly
tas iš AS18 laukelio (išreikštas procentine dalimi).

Sveikatos katastrofų rizika

AS19dc

S.26.04.01 formos C0250/R1540 punktas, padaly
tas iš AS18 laukelio (išreikštas procentine dalimi).

AS19e

S.25.01.01 formos C0030/R0050 punktas, padaly
tas iš AS18 laukelio (išreikštas procentine dalimi).

Ne gyvybės draudimo įmokų ir rezervų ri
zika

AS19ea

S.26.05.01 formos C0100/R0300 punktas, padaly
tas iš AS18 laukelio (išreikštas procentine dalimi).

Ne gyvybės draudimo galiojimo pabaigos ri
zika

AS19eb

S.26.05.01 formos C0150/R0400 punktas, padaly
tas iš AS18 laukelio dydžio (išreikštas procentine
dalimi).

Ne gyvybės katastrofų rizika

AS19ec

S.26.05.01 formos C0160/R0500 punktas, padaly
tas iš AS18 laukelio (išreikštas procentine dalimi).

Ne gyvybės draudimo veiklos rizika
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Nematerialiojo turto rizika

AS19f

S.25.01.01 formos C0030/R0070 punktas, padaly
tas iš AS18 laukelio (išreikštas procentine dalimi).

Operacinė rizika

AS19g

S.25.01.01 formos C0100/R0130 punktas, padaly
tas iš AS18 laukelio (išreikštas procentine dalimi).

AS20

Kai draudimo ir perdraudimo įmonės taiko standar
tinę formulę, draudimo ir perdraudimo įmonių, at
likusių bent vieną pakartotinį vertinimą, trijų rizi
kos modulių ir submodulių bendra suma, padalyta
iš visų draudimo ir perdraudimo įmonių trijų rizi
kos modulių ir submodulių bendros sumos.

Bendra mokumo kapitalo reikalavimo, taikomo
skirtumo rizikos bei rinkos rizikos koncentracijos
submoduliams ir sandorio šalies įsipareigojimų ne
įvykdymo rizikos moduliui, kurių atžvilgiu didesnių
arba sudėtingesnių pozicijų kredito kokybės žings
niai pakartotinai įvertinti pagal Deleguotojo regla
mento (ES) 2015/35 4 straipsnio 5 dalį, (tokiu su
jungimo lygmeniu, koks yra galimas) suma, išreikš
ta kaip atitinkamų submodulių arba modulio bend
ros sumos procentinė dalis (kai mokumo kapitalo
reikalavimas kredito rizikai padengti apskaičiuoja
mas pagal standartinę formulę)

Kai įmonės turi tikslinių fondų arba suderinimo ko
rekcijos portfelių, dėl skaičiavimo pobūdžio infor
macija apie mokumo kapitalo reikalavimą turima
tik subjekto lygmeniu, o ne pagal rizikos modulį ir
submodulį. Taigi, jeigu valstybėje narėje yra tiksli
nių fondų ir suderinimo korekcijos portfelių, AS20
ir AS20a–c laukeliuose pateikiant informaciją pagal
rizikos modulį ir submodulį, reikėtų įtraukti tik
tikslinių fondų arba suderinimo korekcijos portfelių
neturinčias įmones.
Kadangi draudimo ir perdraudimo įmonės kiekybi
nės informacijos formose pakartotinio kredito ko
kybės žingsnio įvertinimo informacijos nenurodo,
priežiūros institucijos šio reglamento A formoje tu
rėtų paaiškinti AS20 ir AS20a–c laukeliuose pateik
tos informacijos apimtį, įskaitant galimą sujungimo
lygmenį.

Skirtumo rizika

AS20a

Kai draudimo ir perdraudimo įmonės taiko standar
tinę formulę, bendra draudimo ir perdraudimo
įmonių, atlikusių bent vieną pakartotinį vertinimą,
skirtumo rizikos suma, padalyta iš bendros visų
draudimo ir perdraudimo įmonių skirtumo rizikos
submodulio sumos.

Rinkos rizikos koncentracija

AS20b

Kai draudimo ir perdraudimo įmonės taiko standar
tinę formulę, bendra draudimo ir perdraudimo
įmonių, atlikusių bent vieną pakartotinį vertinimą,
rinkos rizikos koncentracijos suma, padalyta iš
bendros visų draudimo ir perdraudimo įmonių rin
kos rizikos koncentracijos submodulio sumos.
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Sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo ri
zika

AS20c

Kai draudimo ir perdraudimo įmonės taiko standar
tinę formulę, bendra draudimo ir perdraudimo
įmonių, atlikusių bent vieną pakartotinį vertinimą,
sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizikos
suma, padalyta iš bendros visų draudimo ir per
draudimo įmonių rinko koncentracijos rizikos su
bmodulio sumos.

Bendra mokumo kapitalo reikalavimo suma, ap
skaičiuojama taikant patvirtintą dalinį vidaus mo
delį pagal rizikos modulį ir submodulį (tokiu sujun
gimo lygmeniu, koks yra galimas), išreikšta kaip
bendros mokumo kapitalo reikalavimo sumos pro
centinė dalis

AS21

S.25.02.01 formos C0100/R0220 punktas, padaly
tas iš AS18 laukelio (išreikštas procentine dalimi).

Iš kurios bendra mokumo kapitalo reikalavimo
suma, apskaičiuojama taikant patvirtintą dalinį
vidaus modelį, į kurio taikymo sritį patenka kre
dito rizika, susijusi ir su rinkos rizika, ir su san
dorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika,
pagal rizikos modulį ir submodulį (tokiu sujun
gimo lygmeniu, koks yra galimas), išreikšta kaip
bendros mokumo kapitalo reikalavimo sumos,
apskaičiuojamos taikant dalinį vidaus modelį,
procentinė dalis

AS21a

Draudimo ir perdraudimo įmonių, taikančių patvir
tintą dalinį vidaus modelį, į kurio taikymo sritį pa
tenka kredito rizika, susijusi ir su rinkos rizika, ir
su sandorio šalies įsipareigojimų nevykdymo rizika,
S.25.02.01 formos C0100/R0220 punktas, padaly
tas iš AS21 laukelio (išreikštas procentine dalimi).

Draudimo ir perdraudimo įmonių, taikančių patvir
tintą visapusišką vidaus modelį mokumo kapitalo
reikalavimui apskaičiuoti, skaičius

AS22a

Draudimo ir perdraudimo įmonių, taikančių patvir
tintą dalinį vidaus modelį mokumo kapitalo reika
lavimui apskaičiuoti, skaičius

AS22b

Draudimo ir perdraudimo įmonių, taikančių patvir
tintą vidaus modelį, į kurio taikymo sritį patenka
kredito rizika, susijusi ir su rinkos rizika, ir su san
dorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika, skai
čius

AS22c

Papildomo kapitalo reikalavimų skaičius

AS23a
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Vidutinis vienos įmonės papildomo kapitalo dydis

AS23b

S.25.01.01, S.25.02.01 ir S.25.03.01 formų
C0100/R0210 punkto bendra suma visoms drau
dimo ir perdraudimo įmonėms, kurios teikia šio
punkto informaciją, padalyta iš AS23a laukelio.

Visų draudimo ir perdraudimo įmonių, prižiūrimų
pagal Direktyvą 2009/138/EB, papildomo kapitalo,
vertinamo kaip mokumo kapitalo reikalavimo pro
centinė dalis, pasiskirstymas

AS23c

S.25.01.01, S.25.02.01 ir S.25.03.01 formų
C0100/R0210 punkto bendra suma visoms drau
dimo ir perdraudimo įmonėms, kurios teikia šio
punkto informaciją, padalyta iš AS18 laukelio.

APIBRĖŽTIS

II. BENDROS STATISTINĖS INFORMACIJOS APIE GRUPES, PRIŽIŪRIMAS PAGAL DIREKTYVĄ 2009/138/EB, ATSKLEIDIMO
PUNKTŲ APIBRĖŽTYS

PUNKTAS

LAUKELIO
NUMERIS

APIBRĖŽTIS

Draudimo grupių, kurių priežiūros institucija yra
grupės priežiūros institucija, skaičius, įskaitant
šiuos duomenis:

AG24

Draudimo grupių, kurių priežiūros institucija yra
grupės priežiūros institucija, skaičius, įskaitant
draudimo grupes nacionaliniu lygmeniu

patronuojamųjų draudimo ir perdraudimo įmo
nių skaičius nacionaliniu lygmeniu

AG24a

Formoje S.32.01.04 užpildytų eilučių skaičius, kai
„Šalis“ yra priežiūros institucijos šalis.

patronuojamųjų draudimo ir perdraudimo įmo
nių skaičius kitose valstybėse narėse

AG24b

Formoje S.32.01.04 užpildytų eilučių skaičius, kai
„Šalis“ yra valstybės narės, kurios nėra priežiūros
institucijos šalis.

patronuojamųjų draudimo ir perdraudimo įmo
nių skaičius trečiosiose šalyse

AG24c

Formoje S.32.01.04 užpildytų eilučių skaičius, kai
„Šalis“ yra trečioji šalis.

iš jų patronuojamųjų draudimo ir perdrau
dimo įmonių skaičius lygiavertėse trečiosiose
šalyse

AG24ca

Formoje S.32.01.04 užpildytų eilučių skaičius, kai
„Šalis“ yra lygiavertė trečioji šalis.

iš jų patronuojamųjų draudimo ir perdrau
dimo įmonių skaičius nelygiavertėse trečio
siose šalyse

AG24cb

Formoje S.32.01.04 užpildytų eilučių skaičius, kai
„Šalis“ yra nelygiavertė trečioji šalis.

Draudimo grupių, kurių priežiūros institucija yra
grupės priežiūros institucija, skaičius, kai pagrin
dinę buveinę Sąjungoje turinti pagrindinė patro
nuojančioji draudimo ar perdraudimo įmonė arba
draudimo kontroliuojančioji bendrovė yra bendro
vės, kurios pagrindinė buveinė yra ne Sąjungoje,
patronuojamoji įmonė

AG25
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Pagrindinių patronuojančiųjų draudimo ar perdrau
dimo įmonių, draudimo kontroliuojančiųjų bendro
vių ar mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuo
jančiųjų bendrovių, kurioms priežiūros institucija
nacionaliniu lygmeniu taiko grupės priežiūrą pagal
Direktyvos 2009/138/EB 216 straipsnį, skaičius, įs
kaitant šiuos duomenis:

AG26

tokios įmonės arba kontroliuojančiosios bend
rovės pavadinimas

AG26a

jos patronuojamųjų draudimo ir perdraudimo
įmonių skaičius nacionaliniu lygmeniu

AG26b

jos patronuojamųjų draudimo ir perdraudimo
įmonių skaičius kitose valstybėse narėse

AG26c

jos patronuojamųjų draudimo ir perdraudimo
įmonių skaičius trečiosiose šalyse

AG26d

iš jų jos patronuojamųjų draudimo ir per
draudimo įmonių skaičius lygiavertėse tre
čiosiose šalyse

AG26da

iš jų jos patronuojamųjų draudimo ir per
draudimo įmonių skaičius nelygiavertėse tre
čiosiose šalyse

AG26db

L 347/1265

APIBRĖŽTIS

AG26a–AG26db laukelius kiekvienos tokios įmo
nės ir kontroliuojančiosios bendrovės atžvilgiu rei
kėtų pildyti atskirai.

Tai apima trečiąsias šalis, kurios yra iš dalies arba
laikinai lygiavertės.

Pagrindinių patronuojančiųjų draudimo ar perdrau
dimo įmonių arba draudimo kontroliuojančiųjų
bendrovių, kurioms priežiūros institucija nacionali
niu lygmeniu taiko grupės priežiūrą pagal Direkty
vos 2009/138/EB 216 straipsnį, skaičius, kai nacio
naliniu lygmeniu veikia kita susijusi pagrindinė pat
ronuojančioji įmonė, kaip nurodyta Direktyvos
2009/138/EB 217 straipsnyje

AG27

Tarpvalstybinių draudimo grupių skaičius, kai prie
žiūros institucija yra grupės priežiūros institucija

AG28

Draudimo grupių, kurių priežiūros institucija yra
grupės priežiūros institucija, skaičius, išskyrus drau
dimo grupes nacionaliniu lygmeniu.

Draudimo grupių, kurioms mokumui grupės lyg
meniu apskaičiuoti leista taikyti 2 metodą arba de
rinti 1 ir 2 metodus, kaip nurodyta Direktyvos
2009/138/EB 220 straipsnio 2 dalyje, skaičius

AG29

Draudimo grupių, S.01.02.04 formos C0010/
R0130 punkte nurodžiusių 2 metodą arba metodų
derinį, skaičius.
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Bendra grupės tinkamų nuosavų lėšų suma drau
dimo grupėms, kurių priežiūros institucija yra gru
pės priežiūros institucija

AG30

Tai laukelių AG30a, AG30b ir AG30c suma.

Bendra grupės tinkamų nuosavų lėšų suma, ap
skaičiuota pagal 1 metodą, kaip nurodyta Direk
tyvos 2009/138/EB 230 straipsnio 1 dalyje,
draudimo grupėms, kurių priežiūros institucija
yra grupės priežiūros institucija

AG30a

Draudimo grupių, tinkamas nuosavas lėšas apskai
čiuojančių pagal 1 metodą, kaip nurodyta Direkty
vos 2009/138/EB 230 straipsnio 1 dalyje,
S.23.01.04 formos C0010/R0660 punktas.

Bendra grupės tinkamų nuosavų lėšų suma, ap
skaičiuota pagal 2 metodą, kaip nurodyta Direk
tyvos 2009/138/EB 233 straipsnyje, draudimo
grupėms, kurių priežiūros institucija yra grupės
priežiūros institucija

AG30b

Draudimo grupių, tinkamas nuosavas lėšas apskai
čiuojančių pagal 2 metodą, kaip nurodyta Direkty
vos 2009/138/EB 233 straipsnio 2 dalyje,
S.23.01.04 formos C0010/R0660 punktas.

Bendra grupės tinkamų nuosavų lėšų suma, ap
skaičiuota derinant 1 ir 2 metodus, kaip nuro
dyta Direktyvos 2009/138/EB 220 straipsnyje,
draudimo grupėms, kurių priežiūros institucija
yra grupės priežiūros institucija

AG30c

Draudimo grupių, tinkamas nuosavas lėšas apskai
čiuojančių pagal 1 ir 2 metodų derinį, kaip nuro
dyta Direktyvos 2009/138/EB 220 straipsnio 2 da
lyje, S.23.01.04 formos C0010/R0660 punktas.

Bendra grupės mokumo kapitalo reikalavimo suma
draudimo grupėms, kurių priežiūros institucija yra
grupės priežiūros institucija

AG31

Tai laukelių AG31a, AG31b ir AG31c suma.

Bendra grupės mokumo kapitalo reikalavimo
suma, apskaičiuota pagal 1 metodą, kaip nuro
dyta Direktyvos 2009/138/EB 230 straipsnio 1
dalyje, draudimo grupėms, kurių priežiūros in
stitucija yra grupės priežiūros institucija

AG31a

Draudimo grupių, mokumo kapitalo reikalavimą
apskaičiuojančių pagal 1 metodą, kaip nurodyta Di
rektyvos 2009/138/EB 230 straipsnio 1 dalyje,
S.23.01.04 formos C0010/R0680 punktas.

Bendra grupės mokumo kapitalo reikalavimo
suma, apskaičiuota pagal 2 metodą, kaip nuro
dyta Direktyvos 2009/138/EB 233 straipsnyje,
draudimo grupėms, kurių priežiūros institucija
yra grupės priežiūros institucija

AG31b

Draudimo grupių, mokumo kapitalo reikalavimą
apskaičiuojančių pagal 2 metodą, kaip nurodyta Di
rektyvos 2009/138/EB 233 straipsnyje, S.23.01.04
formos C0010/R0680 punktas.
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Bendra grupės mokumo kapitalo reikalavimo
suma, apskaičiuota derinant 1 ir 2 metodus,
draudimo grupėms, kurių priežiūros institucija
yra grupės priežiūros institucija

AG31c

Draudimo grupių, mokumo kapitalo reikalavimą
apskaičiuojančių pagal 1 ir 2 metodų derinį,
S.23.01.04 formos C0010/R0680 punktas.

Draudimo grupių, kurių priežiūros institucija yra
grupės priežiūros institucija ir kurios grupės mo
kumo kapitalo reikalavimams apskaičiuoti taiko pa
tvirtintą visapusišką vidaus modelį, skaičius

AG32a

Iš jų patvirtintą pagal Direktyvos 2009/138/EB
230 straipsnį

AG32aa

Draudimo grupių, kurių priežiūros institucija yra
grupės priežiūros institucija ir kurios patvirtintą
visapusišką vidaus modelį taiko tik grupės mokumo
kapitalo reikalavimams apskaičiuoti, skaičius.

Iš jų patvirtintą pagal Direktyvos 2009/138/EB
231 straipsnį

AG32ab

Draudimų grupių, kurių priežiūros institucija yra
grupės priežiūros institucija ir kurios konsoliduo
tam grupės mokumo kapitalo reikalavimui, taip pat
grupę sudarančių draudimo ir perdraudimo įmonių
mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti taiko
priežiūros institucijos patvirtintą visapusišką vidaus
modelį, skaičius.

Draudimo grupių, kurių priežiūros institucija yra
grupės priežiūros institucija ir kurios grupės mo
kumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti taiko pa
tvirtintą dalinį vidaus modelį, skaičius

AG32b

Iš jų patvirtintą pagal Direktyvos 2009/138/EB
230 straipsnį

AG32ba

Draudimo grupių, kurių priežiūros institucija yra
grupės priežiūros institucija ir kurios patvirtintą da
linį vidaus modelį taiko tik grupės mokumo kapi
talo reikalavimams apskaičiuoti, skaičius.

Iš jų patvirtintą pagal Direktyvos 2009/138/EB
231 straipsnį

AG32bb

Draudimų grupių, kurių priežiūros institucija yra
grupės priežiūros institucija ir kurios konsoliduo
tam grupės mokumo kapitalo reikalavimui, taip pat
grupę sudarančių draudimo ir perdraudimo įmonių
mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti taiko
priežiūros institucijos patvirtintą dalinį vidaus mo
delį, skaičius.
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Priežiūros institucijos struktūra

B1a

Organizacijos schema arba diagrama, kurioje paro
dyti bent pagrindiniai priežiūros institucijos padali
niai, departamentai ar skyriai.

Darbuotojų skaičius kalendorinių metų pabaigoje

B1b

Etato ekvivalentą atitinkančių darbuotojų, dirbančių
tiesiogiai prudencinės draudimo priežiūros srityje,
taip pat pagalbinių darbuotojų, padedančių tiesio
giai prudencinės draudimo priežiūros srityje dir
bantiems darbuotojams (pavyzdžiui, informacinių
technologijų darbuotojų), skaičius priežiūros insti
tucijoje kalendorinių metų pabaigoje. Darbuotojų
skaičius apskaičiuojamas dedant visas galimas pa
stangas.

Bendras patikrinimų vietoje, atliktų ir atskirų įmo
nių, ir grupės lygmeniu, skaičius

B2a

Patikrinimas vietoje – tai organizuotas vertinimas
arba oficiali vertinimo veikla draudimo prudencinio
reguliavimo srityje, vykdoma prižiūrimoje įmonėje
arba toje vietoje, kur įsikūrę paslaugos teikėjai, ku
riems prižiūrima įstaiga pavedė atlikti tam tikras
funkcijas, kurią užbaigus parengiamas ir įmonei pa
teikiamas dokumentas.
Pavyzdžiui, šios procedūros nelaikomos patikri
nimu vietoje, nors gali būti dalis priežiūros institu
cijos atliekamo išsamaus įmonės vertinimo:
a) priežiūros vizitai arba posėdžiai priežiūros insti
tucijos patalpose arba įmonės patalpose, po ku
rių neparengiamas ir įmonei nepateikiamas do
kumentas;
b) aiškinamieji posėdžiai arba draudimo ir perdrau
dimo įmonių prezentacijos priežiūros instituci
jai;
c) priežiūros vizitai, kurių tikslas – geriau suprasti
tam tikrus konkrečius dalykus ir kuriuos galima
laikyti faktų nustatymo veikla.

Iš jų įprastų patikrinimų skaičius

B2aa

Įprastas patikrinimas – suplanuotas patikrinimas
vietoje, vykdomas pagal priežiūros planą.

Iš jų ad hoc patikrinimų skaičius

B2ab

Ad hoc patikrinimas – patikrinimas vietoje, nebūti
nai susijęs su rizikos vertinimo sistemos procesu
arba iš pradžių nenustatytas priežiūros plane. Ta
čiau paprastai ad hoc patikrinimų prireikia, kai prie
žiūros planą, siekiant parodyti priežiūros institucijų
apribojimus arba kitus naujus prioritetus, reikia pa
koreguoti. Tokio patikrinimo gali prireikti, pavyz
džiui, kai priežiūros institucija sužino apie aplinky
bes, dėl kurių reikia atlikti išsamesnius patikrinimus
vietoje.
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Iš jų patikrinimų vietoje, kuriuos atlikti įgaliotos
trečiosios šalys, skaičius

B2ac

Iš jų su grupės priežiūra susijusių patikrinimų
vietoje, kurie atlikti kartu su kitais grupės prie
žiūros institucijų kolegijos nariais, skaičius

B2ad

Iš jų bendras patikrinimų, atliktų siekiant patik
rinti ir įvertinti įmonių kliovimąsi išorės reitin
gais, skaičius

B2ae

Bendras vieno žmogaus darbo dienų, sugaištų atlie
kant patikrinimus vietoje ir atskirų įmonių, ir gru
pės lygmeniu, skaičius

B2b

Oficialių vertinimų, ar visapusiški arba daliniai vi
daus modeliai nuolat atitinka reikalavimus, ir ats
kirų įmonių, ir grupės lygmeniu skaičius

B3

Iš jų vertinimų, atliktų siekiant patikrinti ir įver
tinti įmonių kliovimąsi išorės reitingais, skaičius

B3a

Dalinių ir visapusiškų vidaus modelių, pateiktų tvir
tinti atskirų įmonių lygmeniu, skaičius

B4a

Iš jų dalinių ir visapusiškų vidaus modelių, į ku
rių taikymo sritį patenka kredito rizika, susijusi
ir su rinkos rizika, ir su sandorio šalies įsiparei
gojimų neįvykdymo rizika, pateiktų tvirtinti ats
kirų įmonių lygmeniu, skaičius

B4aa

Patenkintų prašymų patvirtinti dalinius ir visapusiš
kus vidaus modelius atskirų įmonių lygmeniu skai
čius

B4b

Iš jų atskirų įmonių lygmens dalinių ir visap
usiškų vidaus modelių, į kurių taikymo sritį pa
tenka kredito rizika, susijusi ir su rinkos rizika,
ir su sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo
rizika, skaičius

B4ba

Dalinių ir visapusiškų vidaus modelių, pateiktų tvir
tinti grupės lygmeniu, skaičius

B4c

Iš jų dalinių ir visapusiškų vidaus modelių, į ku
rių taikymo sritį patenka kredito rizika, susijusi
ir su rinkos rizika, ir su sandorio šalies įsiparei
gojimų neįvykdymo rizika, pateiktų tvirtinti
grupės lygmeniu, skaičius

B4ca

L 347/1269

APIBRĖŽTIS
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Patenkintų prašymų patvirtinti dalinius ir visapusiš
kus vidaus modelius grupės lygmeniu skaičius

B4d

Iš jų grupės lygmens dalinių ir visapusiškų vi
daus modelių, į kurių taikymo sritį patenka kre
dito rizika, susijusi ir su rinkos rizika, ir su san
dorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika,
skaičius

B4da

Korekcinių priemonių, kurių imtasi pagal Direkty
vos 2009/138/EB 110 straipsnį, skaičius

B5a

Atvejų, kai priežiūros institucija pareikalavo, kad
įmonė, skaičiuodama gyvybės, ne gyvybės ir sveika
tos draudimo veiklos rizikos modulius, standarti
nėje formulėje naudojamų parametrų poaibį pa
keistų tai įmonei būdingais parametrais, nes įmonės
rizikos pobūdis labai nukrypsta nuo standartinės
formulės struktūrą pagrindžiančių prielaidų, skai
čius.

Korekcinių priemonių, kurių imtasi pagal Direkty
vos 2009/138/EB 117 straipsnį, skaičius

B5b

Atvejų, kai priežiūros institucija pareikalavo, kad
įmonė mokumo kapitalo reikalavimui apskaičiuoti
vėl taikytų standartinę formulę, nes nustatyta neati
tiktis vidaus modelių standartams, skaičius.

Korekcinių priemonių, kurių imtasi pagal Direkty
vos 2009/138/EB 119 straipsnį, skaičius

B5c

Atvejų, kai priežiūros institucija pareikalavo, kad
įmonė mokumo kapitalo reikalavimui arba atitinka
miems rizikos moduliams apskaičiuoti taikytų vi
daus modelį, nes įmonės rizikos pobūdis labai nu
krypsta nuo standartinės formulės struktūrą pagrin
džiančių prielaidų, skaičius.

Iš jų korekcinių priemonių, kurių imtasi nukr
ypus nuo draudimo arba perdraudimo įmonių
rizikos pobūdžio jų kredito rizikos atžvilgiu,
skaičius

B5ca

Atvejų, kai priežiūros institucija pareikalavo, kad
įmonė mokumo kapitalo reikalavimui arba atitinka
miems rizikos moduliams apskaičiuoti taikytų vi
daus modelį, nes draudimo ar perdraudimo įmonės
rizikos pobūdis labai nukrypo kredito rizikos atžvil
giu, skaičius.

Korekcinių priemonių, kurių imtasi pagal Direkty
vos 2009/138/EB 137 straipsnį, skaičius

B5d

Atvejų, kai priežiūros institucija uždraudė laisvai
disponuoti įmones turtu, kai įmonė nesilaikė su
techniniais atidėjiniais susijusių taisyklių, skaičius.

Korekcinių priemonių, kurių imtasi pagal Direkty
vos 2009/138/EB 138 straipsnį, skaičius

B5e

Atvejų, kai priežiūros institucija apribojo laisvą dis
ponavimą tos įmonės turtu arba uždraudė juo lais
vai disponuoti, kai įmonė nesilaikė mokumo kapi
talo reikalavimo, skaičius.
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Korekcinių priemonių, kurių imtasi pagal Direkty
vos 2009/138/EB 139 straipsnį, skaičius

B5f

Atvejų, kai priežiūros institucija apribojo laisvą dis
ponavimą draudimo ar perdraudimo įmonės turtu
arba uždraudė juo laisvai disponuoti, kai įmonė ne
silaikė minimalaus kapitalo reikalavimo, skaičius.

Panaikintų leidimų skaičius

B6

Panaikintas leidimas reiškia, kad įmonei suteiktas
leidimas vykdyti veiklą visiškai panaikintas, tačiau
neįtraukiami atvejai, kai, pavyzdžiui, leidimas pa
naikinamas tik konkrečios veiklos grupės ar per
draudimo veiklos atžvilgiu, kai ta draudimo ar per
draudimo įmonė tebeturi leidimą kitų grupių ar
veiklos rūšių atžvilgiu.

Draudimo arba perdraudimo įmonėms išduotų lei
dimų skaičius

B7

Naujų leidimų skaičius tais kalendoriniais metais.
Nauji leidimai reiškia, kad suteikti leidimai naujoms
draudimo ar perdraudimo įmonėms, tačiau neįtrau
kiami atvejai, kai, pavyzdžiui, išplečiami leidimus
jau turinčių draudimo ar perdraudimo įmonių leidi
mai (pavyzdžiui, įtraukiant kitas veiklos grupes).

Papildomo kapitalo reikalavimų taikymo kriterijai.

B8a

Papildomo kapitalo reikalavimų apskaičiavimo kri
terijai.

B8b

Papildomo kapitalo reikalavimų panaikinimo krite
rijai.

B8c

Priežiūros institucijoms pateiktų prašymų leisti tai
kyti suderinimo korekciją, nurodytą Direktyvos
2009/138/EB 77b straipsnyje, skaičius.

B9

Iš jų patenkintų prašymų leisti taikyti suderi
nimo
korekciją,
nurodytą
Direktyvos
2009/138/EB 77b straipsnyje, skaičius

B9a

Priežiūros institucijoms pateiktų prašymų leisti tai
kyti svyravimų korekciją, nurodytą Direktyvos
2009/138/EB 77d straipsnyje, skaičius

B10

Tai taikytina tik tada, kai valstybė narė pasirinko
reikalauti, kad būtų gautas išankstinis leidimas tai
kyti svyravimų korekciją.

Iš jų patenkintų prašymų leisti taikyti svyravimų
korekciją, nurodytą Direktyvos 2009/138/EB
77d straipsnyje, skaičius

B10a

Tai taikytina tik tada, kai valstybė narė pasirinko
reikalauti, kad būtų gautas išankstinis leidimas tai
kyti svyravimų korekciją.
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Suteiktų leidimų pratęsti laikotarpį pagal Direkty
vos 2009/138/EB 138 straipsnio 4 dalį skaičius

B11a

Atvejų, kai buvo pratęstas laikotarpis, per kurį rei
kia užtikrinti atitiktį mokumo kapitalo reikalavimui
išskirtinėmis neigiamomis aplinkybėmis, skaičius.

Vidutinė pratęsimų, suteiktų pagal Direktyvos
2009/138/EB 138 straipsnio 4 dalį, trukmė

B11b

Visų pratęstų laikotarpių pagal Direktyvos
2009/138/EB 138 straipsnio 4 dalį trukmės suma,
padalyta iš B11a laukelio.

Leidimų, suteiktų pagal Direktyvos 2009/138/EB
304 straipsnį, skaičius

B12

Suteiktų leidimų apskaičiuojant mokumo kapitalo
reikalavimą naudoti nuosavybės vertybinių popierių
rizikos submodulį, pagrįstą įsipareigojimų trukme,
skaičius.

Priežiūros institucijai pateiktų prašymų leisti taikyti
pereinamojo laikotarpio nerizikingų palūkanų
normų struktūrą pagal terminą, nurodytą Direkty
vos 2009/138/EB 308c straipsnyje, skaičius

B13

Iš jų patenkintų prašymų leisti taikyti pereina
mojo laikotarpio nerizikingų palūkanų normų
struktūrą pagal terminą, nurodytą Direktyvos
2009/138/EB 308c straipsnyje, skaičius

B13a

Sprendimų panaikinti leidimą taikyti šią perei
namojo laikotarpio priemonę pagal Direktyvos
2009/138/EB 308e straipsnį skaičius

B13b

Priežiūros institucijai pateiktų prašymų leisti techni
niams atidėjiniams taikyti pereinamojo laikotarpio
atskaitymą, nurodytą Direktyvos 2009/138/EB
308d straipsnyje, skaičius

B14

Iš jų patenkintų prašymų leisti techniniams ati
dėjiniams taikyti pereinamojo laikotarpio atskai
tymą, nurodytą Direktyvos 2009/138/EB 308d
straipsnyje, skaičius

B14a

Priežiūros institucijų kolegijų posėdžių, kuriuose
priežiūros institucija dalyvavo kaip narė, skaičius

B15a

Pagal Direktyvos 2009/138/EB 248 straipsnio 1 da
lies e punktą ir 249 straipsnio 2 dalį surengtų posė
džių, kuriuose priežiūros institucija dalyvavo kaip
narė, bet ne kaip grupės priežiūros institucija, skai
čius. Į šį skaičių įtraukiami fiziniai posėdžiai ir kito
mis priemonėmis surengti posėdžiai, pavyzdžiui, te
lekonferencijos. Į šį skaičių taip pat įtraukiami posė
džiai, kuriuose dalyvauja ne visos priežiūros institu
cijos pagal Direktyvos 2009/138/EB 248 straipsnio
3 dalies trečią pastraipą, pavyzdžiui, specializuotų
grupių posėdžiai, bet neįtraukiamos priežiūros in
stitucijų kolegijai priklausančių dviejų priežiūros in
stitucijų dvišalės diskusijos. Šis straipsnis taip pat
neapima krizių valdymo grupių posėdžių, nes šios
grupės
sudaromos
ne
pagal
Direktyvą
2009/138/EB.
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Priežiūros institucijų kolegijų posėdžių, kuriems
priežiūros institucija pirmininkavo kaip grupės
priežiūros institucija, skaičius

B15b

Priežiūros institucijai pateiktų prašymų patvirtinti
papildomas nuosavas lėšas skaičius

B16a

Iš jų patenkintų prašymų patvirtinti papildomas
nuosavas lėšas skaičius

B16aa

Pagrindiniai patvirtintų papildomų nuosavų lėšų
elementų požymiai

B16b

Priežiūros institucijoms pateiktų prašymų patvirtin
ti nuosavų lėšų elementų, kurie neįtraukiami į Dele
guotojo reglamento (ES) 2015/35 69, 72, 74, 76 ir
78 straipsniuose išdėstytus sąrašus, vertinimą ir kla
sifikavimą skaičius

B17a

Iš jų patenkintų prašymų patvirtinti nuosavų
lėšų elementų, kurie neįtraukiami į Deleguotojo
reglamento (ES) 2015/35 69, 72, 74, 76 ir 78
straipsniuose išdėstytus sąrašus, vertinimą ir kla
sifikavimą skaičius

B17aa

Pagrindiniai patvirtintų nuosavų lėšų elementų, ku
rie neįtraukiami į Deleguotojo reglamento (ES)
2015/35 69, 72, 74, 76 ir 78 straipsniuose nusta
tytus sąrašus, požymiai

B17b

Metodas, taikytas vertinant ir klasifikuojant patvir
tintus nuosavų lėšų elementus, kurie neįtraukiami į
Deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 69, 72, 74,
76 ir 78 straipsniuose nustatytus sąrašus

B17c

L 347/1273

APIBRĖŽTIS

Pagal Direktyvos 2009/138/EB 248 straipsnio 1 da
lies e punktą ir 249 straipsnio 2 dalį surengtų posė
džių, kuriems priežiūros institucija pirmininkavo
kaip grupės priežiūros institucija, skaičius. Į šį skai
čių įtraukiami fiziniai posėdžiai ir kitomis priemo
nėmis surengti posėdžiai, pavyzdžiui, telekonferen
cijos. Į šį skaičių taip pat įtraukiami posėdžiai, ku
riuose dalyvauja ne visos priežiūros institucijos pa
gal Direktyvos 2009/138/EB 248 straipsnio 3 da
lies trečią pastraipą, pavyzdžiui, specializuotų gru
pių posėdžiai, bet neįtraukiamos priežiūros institu
cijų kolegijai priklausančių dviejų priežiūros institu
cijų dvišalės diskusijos. Šis straipsnis taip pat neap
ima krizių valdymo grupių posėdžių, nes šios gru
pės sudaromos ne pagal Direktyvą 2009/138/EB.
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Tarpusavio vertinimo analizių, kurias EDPPI organi
zavo
ir
atliko
pagal
Reglamento
(ES)
Nr. 1094/2010 30 straipsnį ir kuriose dalyvavo
priežiūros institucija, skaičius

B18a

Tarpusavio vertinimo analizių, kurias EDPPI organi
zavo
ir
atliko
pagal
Reglamento
(ES)
Nr. 1094/2010 30 straipsnį ir kuriose dalyvavo
priežiūros institucija, apimtis

B18b

2015 12 31

APIBRĖŽTIS
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III PRIEDAS
INFORMACIJOS APIE PASIRINKIMO GALIMYBIŲ ĮGYVENDINIMĄ ATSKLEIDIMO FORMA

4 straipsnyje nurodyta informacija atskleidžiama užpildant šią formą. Jeigu nenurodyta kitaip, visos nuorodos yra į Direktyvą 2009/138/EB.
LT

INFORMACIJOS APIE PASIRINKIMO GALIMYBIŲ ĮGYVENDINIMĄ ATSKLEIDIMO PAGAL DIREKTYVOS 2009/138/EB 31 STRAIPSNIO 2 DALIES D PUNKTĄ FORMA

Direktyvos 2009/138/EB
straipsnis

Straipsnio pavadinimas

Pasirinkimo galimybės aprašymas

Kalbant apie didelės rizikos apibrėžtį, galimybė
į rizikos, priskirtos prie I priedo A dalies 3, 8,
9, 10, 13 ir 16 ne gyvybės draudimo grupių,
kategoriją įtraukti profesionalių asociacijų,
bendrųjų įmonių arba laikinų susivienijimų
draudžiamą riziką.

15 straipsnio 2 dalies
trečia pastraipa

Leidimų galiojimo
sritis

Galimybė suteikti leidimą dviem ar daugiau tie
sioginio draudimo grupėms.

15 straipsnio 3 dalies
pirma pastraipa

Leidimų galiojimo
sritis

Galimybė išduoti leidimą vykdyti I priedo B da
lyje išvardytų grupių ne gyvybės draudimo
veiklą.

17 straipsnio 2 dalis

Teisinis draudimo ar
perdraudimo įmonės
statusas

Galimybė steigti bet kurios viešosios teisės nu
matytos rūšies įmones, jeigu tokių įstaigų veikla
apima draudimo ar perdraudimo operacijas, at
liekamas lygiavertėmis sąlygomis su pagal pri
vatinę teisę veikiančiomis įmonėmis.

Nuoroda į
nacionalinės
teisės akto
straipsnį

Nacionalinės
teisės akto
tekstas arba
saitas

Nacionalinės teisės
akto, pateikiamo
kita kalba, tekstas
arba saitas

L 347/1275

Apibrėžtys

Taikytos nacio
nalinės teisės
priemonės
Į / R / A (1)

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

13 straipsnio 27 dalis

Ar pasirinkimo
galimybe pasi
naudota
TAIP / NE

Draudimo liudijimo
sąlygos ir įmokų ta
rifai

Galimybė reikalauti, kai draudimas yra gyvybės,
sistemingai pranešti apie įmokų tarifų ir techni
nių atidėjinių skaičiavimo techninius pagrindus,
kad būtų patikrinta atitiktis aktuariniams pri
ncipams.

21 straipsnio 3 dalis

Draudimo liudijimo
sąlygos ir įmokų ta
rifai

Galimybė tikrinti įmonių, pateikusių prašymą
išduoti leidimą vykdyti pagalbos veiklą arba ga
vusių šį leidimą, personalo ir įrangos išteklius.

21 straipsnio 4 dalis

Draudimo liudijimo
sąlygos ir įmokų ta
rifai

Galimybė reikalauti, kad būtų tvirtinami drau
dimo įmonės steigimo sutartis bei įstatai ar kiti
tinkamam priežiūros atlikimui reikalingi doku
mentai.

51 straipsnio 2 dalies
trečia pastraipa

Mokumo ir finansi
nės padėties atas
kaita: turinys

Galimybė, kuria leidžiama pereinamuoju laiko
tarpiu (per)draudimo įmonėms netaikyti reikala
vimo atskirai atskleisti papildomą kapitalą arba
tai, koks yra įmonei būdingų parametrų naudo
jimo poveikis, kai priežiūros institucija reika
lauja juos naudoti.

57 straipsnio 1 dalis

Įsigijimas

Kai valstybės narės pranešimą priežiūros institu
cijoms apie įsigijimą pagal Direktyvą
2004/109/EB grindžia trečdalio riba, pasirin
kimo galimybė toliau taikyti tą, o ne 30 proc.
ribą.

Taikytos nacio
nalinės teisės
priemonės
Į / R / A (1)

Nuoroda į
nacionalinės
teisės akto
straipsnį

Nacionalinės
teisės akto
tekstas arba
saitas

Nacionalinės teisės
akto, pateikiamo
kita kalba, tekstas
arba saitas
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21 straipsnio 1 dalies
antra pastraipa

Ar pasirinkimo
galimybe pasi
naudota
TAIP / NE
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Pasirinkimo galimybės aprašymas
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Straipsnio pavadinimas

L 347/1276

Direktyvos 2009/138/EB
straipsnis

Straipsnio pavadinimas

Pasirinkimo galimybės aprašymas

Kai valstybės narės pranešimą priežiūros institu
cijoms apie perleidimą pagal Direktyvą
2004/109/EB grindžia trečdalio riba, pasirin
kimo galimybė toliau taikyti tą, o ne 30 proc.
ribą.

73 straipsnio 2 dalis

Gyvybės ir ne gyvy Galimybė, kuria leidžiama:
bės draudimo veiklos
i) gyvybės draudimo įmonėms gauti leidimą
vykdymas
vykdyti ne gyvybės draudimo veiklą nelai
mingų atsitikimų ir ligų rizikos atžvilgiu;
ii) ne gyvybės draudimo įmonėms, turinčioms
leidimą prisiimti tik nelaimingų atsitikimų ir
ligų riziką, gauti leidimą vykdyti gyvybės
draudimo veiklą.

Gyvybės ir ne gyvy Galimybė, kuria leidžiama nustatyti, kad 73
bės draudimo veiklos straipsnio 2 dalyje nurodytos įmonės vykdyda
mos visą savo veiklą turi laikytis apskaitos tai
vykdymas
syklių, taikomų gyvybės draudimo įmonėms.

73 straipsnio 3 dalies
antras sakinys

Gyvybės ir ne gyvy Galimybė, kuria leidžiama vykdant likvidavimo
bės draudimo veiklos procedūrą taikyti gyvybės draudimo veiklos
taisykles nelaimingų atsitikimų ir sveikatos
vykdymas
draudimo veiklai, įmonių vykdomai pagal 73
straipsnio 2 dalį.

73 straipsnio 5 dalies
antra pastraipa

Gyvybės ir ne gyvy Galimybė, kuria leidžiama reikalauti per tam
bės draudimo veiklos tikrą laikotarpį baigti kartu vykdyti gyvybės ir
vykdymas
ne gyvybės draudimo veiklą.

Nacionalinės
teisės akto
tekstas arba
saitas

Nacionalinės teisės
akto, pateikiamo
kita kalba, tekstas
arba saitas

L 347/1277

73 straipsnio 3 dalies
pirmas sakinys

Nuoroda į
nacionalinės
teisės akto
straipsnį
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nalinės teisės
priemonės
Į / R / A (1)
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57 straipsnio 2 dalis

Ar pasirinkimo
galimybe pasi
naudota
TAIP / NE

2015 12 31

Direktyvos 2009/138/EB
straipsnis

Atitinkamos nerizi
kingų palūkanų
normų struktūros
pagal terminą svyra
vimų korekcija

Galimybė, kuria leidžiama reikalauti, kad drau
dimo ir perdraudimo įmonės gautų išankstinį
priežiūros institucijos pritarimą, kad apskai
čiuodamos 77 straipsnio 2 dalyje nurodytą tiks
liausią įvertį galėtų nerizikingų palūkanų
normų struktūrai pagal terminą taikyti svyra
vimų korekciją.

148 straipsnio 2 dalis

Buveinės valstybės
narės pranešimas

Galimybė reikalauti, kad ne gyvybės draudimo
įmonės, kurios naudodamasi laisve teikti pa
slaugas draudžia motorinių transporto priemo
nių valdytojų civilinės atsakomybės riziką,
teiktų tam tikrą informaciją.

150 straipsnio 3 dalis

Motorinių trans
porto priemonių val
dytojų civilinės atsa
komybės privaloma
sis draudimas

Galimybė priimančiajai valstybei narei reika
lauti, kad paslaugas teikiančios draudimo įmo
nės laikytųsi padidintos rizikos draudimo tai
syklių, jeigu šios taisyklės taikomos ne gyvybės
draudimo įmonėms.

152 straipsnio 4 dalis

Atstovas

Galimybė, kuria leidžiama patvirtinti atstovą
žalų sureguliavimo reikalams, paskirtą pagal Di
rektyvos 2000/26/EB 4 straipsnį, kuris būtų at
stovu pagal 152 straipsnio 1 dalį.

163 straipsnio 3 dalis

Filialo veiklos planas

Galimybė, kuria leidžiama reikalauti, kad drau
dimo įmonės sistemingai praneštų apie įmokų
tarifų ir techninių atidėjinių, susijusių su gyvy
bės draudimu, skaičiavimo techninį pagrindą.

Taikytos nacio
nalinės teisės
priemonės
Į / R / A (1)

Nuoroda į
nacionalinės
teisės akto
straipsnį

Nacionalinės
teisės akto
tekstas arba
saitas

Nacionalinės teisės
akto, pateikiamo
kita kalba, tekstas
arba saitas

2015 12 31

77d straipsnio 1 dalis
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Direktyvos 2009/138/EB
straipsnis

Straipsnio pavadinimas

Pasirinkimo galimybės aprašymas

Ne gyvybės ir gyvy
Galimybė, susijusi su filialais, kurie 73 straips
bės draudimo veiklos nio 5 dalies pirmoje pastraipoje nurodytomis
atskyrimas
dienomis valstybės narės teritorijoje vykdė tik
gyvybės draudimo veiklą, tačiau kurių pagrin
dinė buveinė, esanti ne bendrijoje, tuo pat metu
vykdo gyvybės ir ne gyvybės draudimo veiklą,
ir kurie nori toliau vykdyti ne gyvybės drau
dimo veiklą toje valstybėje narėje.

179 straipsnio 4 dalies
antra pastraipa

Susiję įpareigojimai

Galimybė, kuria leidžiama reikalauti, kad būtų
išduodama deklaracija, kuria patvirtinama, kad
draudimo sutartis atitinka konkrečias su priva
lomuoju ne gyvybės draudimu susijusias nuo
statas.

181 straipsnio 1 dalies
antra pastraipa

Ne gyvybės draudi
mas

Galimybė reikalauti, kad būtų nesistemingai in
formuojama apie draudimo liudijimo sąlygas ir
kitus dokumentus siekiant patikrinti, ar šios są
lygos atitinka nacionalines nuostatas, kuriomis
reglamentuojamos draudimo sutartys.

181 straipsnio 2 dalies
pirma pastraipa

Ne gyvybės draudi
mas

Galimybė reikalauti priežiūros institucijai pra
nešti apie bendrąsias ir specialiąsias privalo
mojo draudimo sąlygas prieš pradedant jas tai
kyti.

Nacionalinės
teisės akto
tekstas arba
saitas

Nacionalinės teisės
akto, pateikiamo
kita kalba, tekstas
arba saitas

L 347/1279

169 straipsnio 3 dalies
antra pastraipa

Nuoroda į
nacionalinės
teisės akto
straipsnį

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Galimybė, kuria leidžiama mišriems filialams
Ne gyvybės ir gyvy
bės draudimo veiklos vykdyti gyvybės ir ne gyvybės draudimo veiklą,
jeigu kiekviena tokia veikla valdoma atskirai.
atskyrimas

Taikytos nacio
nalinės teisės
priemonės
Į / R / A (1)
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straipsnis

Straipsnio pavadinimas

Pasirinkimo galimybės aprašymas

184 straipsnio 2 dalies
antra pastraipa

Papildoma informa
cija, kai ne gyvybės
draudimo paslaugos
teikiamos remiantis
įsisteigimo teise arba
laisve teikti paslau
gas

Galimybė reikalauti ne gyvybės draudimo įmo
nės atstovo vardą, pavardę ir adresą įrašyti į
draudimo sutartį ar kitą dokumentą, kuriuo
įforminamas draudimas.

185 straipsnio 7 dalis

Draudėjams teikiama
informacija

Galimybė, kuria leidžiama reikalauti teikti papil
domą informaciją, siekiant užtikrinti, kad drau
dėjai suvoktų esminius gyvybės draudimo įsipa
reigojimo elementus.

186 straipsnio 2 dalis

Nutraukimo laikotar Galimybė, kuria leidžiama draudėjams tam tik
pis
rais atvejais netaikyti nutraukimo laikotarpio.

189 straipsnis

Dalyvavimas nacio
nalinėse garantijų
sistemose

Galimybė, kuria leidžiama reikalauti, kad ne gy
vybės draudimo įmonės privalomai dalyvautų
priimančiosios valstybės narės garantijų siste
mose.

197 straipsnio pirma pa Į pagalbą turistams
straipa
panaši veikla

Galimybė, kuria leidžiama teikti pagalbą asme
nims, patyrusiems sunkumų kitomis aplinkybė
mis, negu nurodyta 2 straipsnio 2 dalyje.

Nacionalinės
teisės akto
tekstas arba
saitas

Nacionalinės teisės
akto, pateikiamo
kita kalba, tekstas
arba saitas

2015 12 31

Galimybė, kuria leidžiama reikalauti sistemingai
pranešti apie įmokų tarifų ir techninių atidėjinių
skaičiavimo techninius pagrindus, kad būtų pa
tikrinta atitiktis aktuariniams principams.

Nuoroda į
nacionalinės
teisės akto
straipsnį

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Gyvybės draudimas

Taikytos nacio
nalinės teisės
priemonės
Į / R / A (1)

LT

182 straipsnio antra pa
straipa

Ar pasirinkimo
galimybe pasi
naudota
TAIP / NE

L 347/1280

Direktyvos 2009/138/EB
straipsnis

Šio skirsnio taikymo
sritis

Galimybė, kuria leidžiama tam tikromis aplin
kybėmis pagalbos draudiko vykdomai teisinių
išlaidų draudimo veiklai netaikyti teisinių išlaidų
draudimo reikalavimų.

199 straipsnis

Atskiros sutartys

Galimybė, kuria leidžiama prašyti atitinkamoje
sutartyje aiškiai nurodyti teisinių išlaidų drau
dimo įmokos dydį.

200 straipsnio 1 dalies
pirma pastraipa

Reikalavimų tvarky
mas

Galimybė, kuria leidžiama rinktis iš trijų reika
lavimų tvarkymo metodų.

200 straipsnio 3 dalies
antra pastraipa

Reikalavimų tvarky
mas

Galimybė, kuria leidžiama išplėsti draudimą tuo
pat metu vykdyti tokią pat arba panašią veiklą
susijusioje draudimo įmonėje ir šį draudimą tai
kyti teisinių išlaidų draudimo įmonės adminis
tracinio, valdymo ar priežiūros organo darbuo
tojams.

202 straipsnio 1 dalis

Teisės laisvai pasi
rinkti teisininką
išimtis

Galimybė, kuria leidžiama taikyti teisės laisvai
pasirinkti teisininką taisyklės išimtį, susijusią su
teisinių išlaidų draudimu, kai laikomasi tam
tikrų sąlygų.

206 straipsnio 1 dalis

Sveikatos draudimas
kaip socialinio drau
dimo alternatyva

Galimybė, kuria leidžiama reikalauti, kad: a)
sveikatos draudimo sutartys atitiktų konkrečias
teisines nuostatas, kuriomis siekiama apsaugoti
visuomenės gerovę sveikatos draudimo grupėje;
ir b) apie sveikatos draudimo bendrąsias ir spe
cialiąsias sąlygas būtų pranešta priežiūros insti
tucijoms.

Taikytos nacio
nalinės teisės
priemonės
Į / R / A (1)

Nuoroda į
nacionalinės
teisės akto
straipsnį

Nacionalinės
teisės akto
tekstas arba
saitas

Nacionalinės teisės
akto, pateikiamo
kita kalba, tekstas
arba saitas
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Direktyvos 2009/138/EB
straipsnis

Sveikatos draudimas
kaip socialinio drau
dimo alternatyva

Galimybė, kuria leidžiama reikalauti, kad alter
natyvi sveikatos draudimo sistema būtų pa
remta gyvybės draudimui analogišku techniniu
pagrindu, kai laikomasi tam tikrų sąlygų.

207 straipsnis

Privalomasis draudi
mas nuo nelaimingų
atsitikimų darbe

Galimybė, kuria leidžiama reikalauti, kad įmo
nės, siūlančios privalomąjį draudimą nuo nelai
mingų atsitikimų darbe, laikytųsi konkrečių pri
imančiosios valstybės narės nacionalinės teisės
nuostatų.

216 straipsnio 1 dalies
pirma pastraipa

Nacionalinio lyg
mens pagrindinė
patronuojančioji
įmonė

Galimybė, kuria leidžiama priežiūros instituci
joms nuspręsti taikyti nacionalinio lygmens
grupės priežiūrą pagrindinei patronuojančiajai
įmonei.

225 straipsnio antra pa
straipa

Susijusios draudimo
ir perdraudimo įmo
nės

Galimybė, kuria leidžiama apskaičiuojant gru
pės mokumą reikalauti, kad būtų atsižvelgta į
susijusių įmonių, kurių pagrindinė buveinė yra
kitoje valstybėje narėje, mokumo kapitalo reika
lavimus ir tinkamas nuosavas lėšas toje valsty
bėje narėje nustatyta tvarka.

227 straipsnio 1 dalies
antra pastraipa

Susijusios trečiųjų
šalių draudimo ir
perdraudimo įmonės

Galimybė, kuria leidžiama reikalauti, kad būtų
atsižvelgta į susijusių įmonių, kurių pagrindinė
buveinė yra trečiojoje šalyje, kurioje taikoma ly
giavertė mokumo tvarka, mokumo kapitalo rei
kalavimus ir tinkamas nuosavas lėšas.

Taikytos nacio
nalinės teisės
priemonės
Į / R / A (1)

Nuoroda į
nacionalinės
teisės akto
straipsnį

Nacionalinės
teisės akto
tekstas arba
saitas

Nacionalinės teisės
akto, pateikiamo
kita kalba, tekstas
arba saitas

2015 12 31

206 straipsnio 2 dalies
pirma pastraipa
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Direktyvos 2009/138/EB
straipsnis

Draudimo kreditinių
reikalavimų traktavi
mas

Galimybė rinktis iš dviejų metodų arba taikyti
metodų derinį, siekiant užtikrinti, kad draudimo
kreditiniai reikalavimai turėtų pirmenybę visų
kitų draudimo įmonei pateiktų reikalavimų atž
vilgiu.

275 straipsnio 2 dalis

Draudimo kreditinių
reikalavimų traktavi
mas

Galimybė numatyti, kad visos likvidavimo pro
cedūros išlaidos ar šių išlaidų dalis turėtų pir
menybę draudimo kreditinių reikalavimų atžvil
giu.

276 straipsnio 2 dalies
antra pastraipa

Specialus registras

Galimybė reikalauti, kad draudimo įmonės, vyk
dančios gyvybės, nelaimingų atsitikimų ir ligų
rizikos draudimo veiklą, turėtų vieną registrą.

277 straipsnis

Reikalavimo teisės
perleidimas garantijų
sistemai

Galimybė numatyti 275 straipsnio 1 dalies ne
taikyti draudimo kreditorių reikalavimams, kai
draudimo kreditorių reikalavimo teisės yra per
leistos nacionalinei garantijų sistemai.

279 straipsnio 2 dalies
antra pastraipa

Leidimo atšaukimas

Galimybė numatyti, kad vykdant likvidavimo
procedūras tam tikra veikla gali būti vykdoma
priimančiosios valstybės narės priežiūros insti
tucijoms pritariant ir prižiūrint.

304 straipsnio 1 dalis

Nuosavybės vertybi
nių popierių rizikos
submodulis, pagrįs
tas įsipareigojimų
trukme

Galimybė leisti gyvybės draudimo įmonėms tai
kyti nuosavybės vertybinių popierių rizikos su
bmodulį, pagrįstą įsipareigojimų trukme, kai lai
komasi tam tikrų sąlygų.

Taikytos nacio
nalinės teisės
priemonės
Į / R / A (1)

Nuoroda į
nacionalinės
teisės akto
straipsnį

Nacionalinės
teisės akto
tekstas arba
saitas

Nacionalinės teisės
akto, pateikiamo
kita kalba, tekstas
arba saitas
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305 straipsnio 1 dalis

Leidžiančios nukryp
ti nuostatos ir ribo
jančių priemonių pa
naikinimas

Galimybė, kuria leidžiama ne gyvybės draudimo
įmonėms, kurių tam tikros didžiausios drau
dimo įmokų pajamos 1975 m. sausio 31 d. ne
atitiko mokumo reikalavimų, netaikyti reikala
vimo sudaryti minimalų garantinį fondą.

308b straipsnio 15 dalis

Pereinamojo laiko
tarpio priemonės

Galimybė, kuria leidžiama iki 2019 m. gruo
džio 31 d. taikyti įstatymus ir kitus teisės aktus,
priimtus
siekiant
laikytis
Direktyvos
2002/83/EB 1–19, 27–30, 32–35 ir 37–67
straipsnių.

308b straipsnio 16 dalis

Pereinamojo laiko
tarpio priemonės

Galimybė, kuria leidžiama pagrindinei patro
nuojančiajai draudimo arba perdraudimo įmo
nei iki 2022 m. kovo 31 d. pateikti prašymą
patvirtinti grupės vidaus modelį, taikytiną gru
pės daliai.

(1) Įstatymas (Į), reglamentas (R), administracinė taisyklė (A).
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