Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Härmed lämnar Tjänstepensionsförbundet remissvar på Finansinspektionens
remisspromemoria ”Övergångsreglering för tjänstepensionsförsäkring”, FI Dnr 10-9537.

Bakgrund
Finansinspektionen redogör i avsnitt 2.2 i remisspromemorian för bedömningen av ringa
övrig livförsäkringsverksamhet. Måttet för bedömningen bör enligt Finansinspektionen
bestämmas utifrån hur stor andel av de totala försäkringstekniska avsättningarna och
eget kapital som verksamheten svarar för. Finansinspektionen anser att andelen fem
procent är ett lämpligt gränsvärde för bedömning av om övrig livförsäkringsverksamhet är
att betrakta som ringa.

Vid valet av gränsvärde hämtar Finansinspektionen vägledning från
upplåningsbegränsningen i 4 kap. 6§ i den föreslagna nya lydelsen av
försäkringsrörelselagen (FRL). Finansinspektionen avfärdar även en generell
beloppsgräns med motiveringen att en sådan gräns skulle strida mot syftet med
övergångsregleringen.

Tjänstepensionsförbundets synpunkter
Tjänstepensionsförbundet anser att gränsvärdet för bedömning av ringa övrig
livförsäkringsverksamhet inte enbart kan vila på en bestämmelse baserad på en relativ
gräns. Ett sådant gränsvärde medför mycket stora konsekvenser för ett
föresäkringsföretag som har en liten andel övrig livförsäkring, men en högre andel än 5 %
av summan av total FTA och eget kapital, och där nivåerna för övrig livförsäkring
understiger nivåerna för undantag beroende på storlek i 1 kap. 19§ i den föreslagna nya
lydelsen av FRL (fem miljoner euro årliga tecknade bruttopremieinkomster och totala
försäkringstekniska avsättningar motsvarande tjugofem miljoner euro).

Det får anses vara orimligt att denna, ur ett Solvens 2-perspektiv, begränsade
verksamhet får så långtgående konsekvenser avseende såväl metod för bestämmande

av kapitalkrav som rapportering, för ett försäkringsföretag som har för avsikt att bedriva
stora delar av verksamheten i en framtida tjänstepensionsreglering. Även sådana företag
måste anses ha befogad anledning att inte behöva tillämpa två skilda regelverk på
verksamhetsgrenarna under övergångsperioden.

Tjänstepensionsförbundet föreslår att Finansinspektionens regel om 5 % kompletteras
med en regel som tillåter en betydligt högre andel verksamhet avseende övrig
livförsäkring, men där omfattningen av den övriga livförsäkringsverksamheten samtidigt
inte får överstiga nivåerna för undantag beroende på storlek i 1 kap. 19§ i den föreslagna
nya lydelsen av FRL.
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