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Összefoglaló
A jelentés (SFCR - Solvency and Financial Condition Report) közzétételi kötelezettségét a Bit. 108.§ (1) bekezdése
írja elő, a közzétételi és a Felügyelet részére történő megküldési határidőt pedig a 2015/35 EU Végrehajtási
rendelet határozza meg. A 314/2015 Kormányrendelet a témához kapcsolódóan határoz meg további
részletszabályokat, melyek ugyanakkor a tárgyévben a Biztosító szempontjából nem bírtak jelentőséggel. A
Biztosító a kapcsolódó adattáblák Felügyelet számára történő megküldésének fokozott biztonságú elektronikus
aláírással ellátva, a Felügyelet által működtetett ERA rendszeren keresztül, a 40/2019. számú MNB rendeletben
szabályozott módon tesz eleget.
A jelentés a Biztosító 2019-2020. év végére vonatkozó pénzügyi beszámolója, illetve a Felügyelet részére
megküldött adatszolgáltatások alapján készült.
2020. évben a KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület irányítási rendszere, üzleti tevékenysége és
szervezete nem változott jelentősen.
A Biztosító legfőbb döntéshozó szerve a tagok által, maguk közül 5 évre megválasztott küldöttekből álló
Küldöttgyűlés.
Két Küldöttgyűlés között az irányítást a Küldöttgyűlés által megválasztott Igazgatótanács gyakorolja, az ellenőrzési
rendszer működését a Felügyelő Bizottság felügyeli. Az Igazgatótanács látja el a Biztosító irányításáért – a
jogszabályokban meghatározott – végső felelősséget viselő testület szerepét.
A Biztosító gazdasági és pénzügyi helyzete a 2020. évben is stabil volt, szerződésállománya és díjbevétele tovább
növekedett. A tárgyévben szintén tovább növekedett a termékek diverzifikációja, azonban a Biztosító bevételeit és
gazdálkodási eredményét 2010-ban továbbra is a KGFB termék határozta meg.
A saját tőke az előző évhez képest 22,7%-kal 6 526 mFt-ról 8 006 mFt-ra növekedett. A Biztosító Szolvencia II.
standard modell alkalmazásával számított, a fizetőképesség értékelése céljából végzett értékelés szerinti szavatoló
tőkéje 2019 végén 6 792 mFt volt, mely a 2020. év végére 7 627 mFt-ra növekedett. A Biztosító szavatoló tőke
megfelelési mutatója 2020 végén 228 % volt.
A csoportstruktúrában a 2020. évben nem történt változás, a Biztosító továbbra is két 100%-os tulajdonában lévő
– nyereségesen működő – kapcsolt vállalkozással (Kft-vel) rendelkezik.
A Biztosító a működésében feltárt kockázatok monitorozására, értékelésére és kezelésére átfogó kockázatkezelési
rendszert működtet. A kockázatkezelési rendszer feladata, hogy folyamatosan képes legyen hatékonyan
azonosítani, mérni, nyomon követni, kezelni és az irányító testületek felé jelenteni azokat a kockázatokat,
amelyeknek a Biztosító ki van téve.
A Biztosító az így kapott információkat figyelembe véve alakítja ki a kockázatvállalási stratégiáját, az egyedi
kockázatokhoz tartozó kockázati limiteket, annak érdekében, hogy a fizetőképessége az esetleg előforduló, nagyon
ritka (1:200-hoz) valószínűséggel bekövetkező események esetén is biztosítva legyen.
Összefoglalva megállapítható, hogy a Biztosító tőkemegfelelése elérte a piaci átlagot, működése, gazdasági
helyzete az elmúlt években és a 2020. évben is stabil volt, irányítási rendszere megfelelő, továbbra is hatékony
működést tesz lehetővé.
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A koronavírus-járvány 2020. évi magyarországi megjelenésére tekintettel, a munkatársak és az ügyfelek
egészségének védelme érdekében a Biztosító vezetése 2020. márciusában, majd a részleges visszatérést
követően 2020. októberében ismételten a távoli munkavégzésre való átállásról döntött. A munkaszervezet
fennakadás nélkül állt át a távoli munkavégzésre. Valamennyi funkció és szakterület az elvárt színvonalon végzi a
feladatait. A biztosítási üzletmenet, az ügyfelek kiszolgálása folyamatosan biztosított és megfelel a hatályos
jogszabályi előírásoknak.
A Biztosító 2020 folyamán több alkalommal felmérte és értékelte a koronavírus-járvány hatásait a biztosító
működésére, gazdasági stabilitására.
A Biztosító vezetése többek közt ez alapján, 2020 áprilisában a koronavírus-járvány következményei miatt
megnövekedett bizonytalansági tényezők ellensúlyozása és a Biztosító szavatolótőke megfelelési szintjének
növelése érdekében döntéseket hozott. A koronavírus-járvány várható hatásainak értékelését és a jelzett
döntéseket a Biztosító a jelentés C. Kockázati profil fejezetében mutatja be részletesen.
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A. Üzleti tevékenység és teljesítmény bemutatása
A.1. Üzlet tevékenység
A.1.1. A vállalkozás neve és jogi formája, általános információk
A Biztosító neve, jogi formája: KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület (továbbiakban: Biztosító)
A Biztosító székhelye: 1108 Budapest, Venyige u. 3, központi telefonszáma: +36 1 433-0830
Internetes elérhetősége: www.kobe.hu
A Biztosító 100%-os tulajdonosa a tagság. A Biztosító tagja az Alapító Tagok kivételével csak azon
személy/szervezet lehet, aki/amely a Biztosító által nyújtott biztosítási szolgáltatások közül legalább egy biztosítási
termékre vonatkozó hatályos szerződéssel rendelkezik, és a tagdíjat megfizette.
A 2020. év végén a Biztosító Egyesület tagjainak száma 237 679 fő volt.
A Biztosító leányvállalatai
Neve: VENYIGE 3 INGATLAN Hasznosító és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1108 Budapest, Venyige u. 3.
Tulajdonos: 100%-ban a Biztosító
Tel.: 06 1/431-1100
Fax.: 06 1/431-1100
E-mail: titkarsag@venyige3ingatlankft.hu
Weboldal: http://www.venyige3ingatlankft.hu
Neve: VENYIGE 3 AUTÓJAVÍTÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1108 Budapest, Venyige u. 3.
Tulajdonos: 100%-ban a Biztosító
Tel.: 06 1/431-0263
Fax.: 06 1/431-0264
E-mail: autojavito@venyige3.hu
Weboldal: http://www.venyige3.hu/

Csoportstruktúra
KöBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület
Anyavállalat

VENYIGE 3 INGATLAN Kft.
Leányvállalat

VENYIGE 3 AUTÓJAVÍTÓ Kft.
Leányvállalat
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A.1.2. A vállalkozás felügyeleti hatósága, és kapcsolatfelvételi adatai
Felügyeleti hatóság
A Biztosító felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet) látja el.
A kapcsolatfelvétel adatai
Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Kapcsolat:
Telefon: +36-80/203-776
Fax: +36-1/489-9102,
e-mail: ügyfelszolgalat@mnb.hu
Weboldal: http://www.mnb.hu

A.1.3. A vállalkozás könyvvizsgálójának neve, kapcsolatfelvétel adatai
A Biztosító könyvvizsgálója:

KPMG Hungária Korlátolt felelősségű társaság

Kapcsolatfelvétel adatai:
Cím: 1134 Budapest, Váci út 31.
Tel.: +36 1 887 7100
Fax.: +36 1 887 7101
E-mail: info@kpmg.hu
Weboldal: https://home.kpmg/hu/hu/home.html

A.1.4. A vállalkozás lényeges biztosítási ágazatai és lényeges földrajzi területei
A Biztosító Magyarország területén végez biztosítási tevékenységet, nem folytat határon átnyúló tevékenységet,
lényeges biztosítási ágazatai: a gépjármű-felelősségbiztosítás, az egyéb gépjármű biztosítások és a tűz- és egyéb
vagyoni kár biztosítása.
A Biztosító fő termékei a Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítás (a továbbiakban: KGFB), a különböző Casco
biztosítások, és a Lakásbiztosítások. A Biztosító aktív az Utasbiztosítások és a Balesetbiztosítások,
gépjárművekkel összegfüggő egyéb felelősségbiztosítások és a Vállalati vagyonbiztosítások piacán is.

A.1.5. Jelentős üzleti, vagy más esemény
A Biztosító működésében a jelentési időszakban nem következett be jelentős hatású üzleti, vagy más esemény.
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A.2. Biztosítási tevékenység bemutatása
Az alábbi táblázat a Biztosító szerződéseire vonatkozó tárgyévi és előző időszaki információkat tartalmazza.

Új szerzés (db)

Megnevezés

2019.12.31
Gépjármű felelősségbiztosítás

Változás
előző évhez
képest

Változás
előző évhez
képest

db

%

2020.12.31

91 981

106 705

14 724

16,01%

89 719

104 822

15 103

16,83%

Egyéb gépjármű (Casco) biztosítás

22 191

20 546

-1 645

-7,41%

Tűz- és egyéb vagyoni kár biztosítás

12 041

10 288

-1 753

-14,56%

10 709

8 825

-1 884

-17,59%

Általános felelősség biztosítás

1

0

-1

-100,00%

Egészség és baleset biztosítás

84

10

-74

-88,10%

Segítségnyújtás (Utas biztosítás)

19 840

5 801

-14 039

-70,76%

Pénzügyi veszteségek biztosítás

35

97

62

177,14%

146 173

143 447

-2 726

-1,86%

ebből: KGFB

ebből: lakás biztosítás

Összesen

Az új szerződések darabszáma 2020-ban mindössze 1,86 %-kal csökkent, elsősorban annak hatására, hogy a
segítségnyújtás (Utasbiztosítás) termék szaporulatának több, mint 14 000 db-os, 70,76%-os csökkenését a
gépjármű felelősségbiztosítások esetében kötött új szerződések közel azonos darabszámot kitevő (14 724 db-os)
növekedése kompenzálta.
Az új szerzések darabszámában jelentős növekedés csak a KGFB esetében következett be.

A.3. Befektetési tevékenység bemutatása
A Biztosító befektetéseivel kapcsolatos döntéseket a Befektetési és ALM Bizottság hozza meg. A Biztosító
Befektetési politikája 2020-ban nem változott, a befektethető eszközöket továbbra is az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes állam által kibocsájtott, illetve garantált állampapírokba, illetve
bankbetétbe, valamint - a nemzetközi károk tartaléka portfolió vonatkozásában - Magyarország hitelminősítésével
megegyező, vagy annál kedvezőbb minősítésű vállalati kötvényekbe fektette a Biztosító.
Befektetett eszközök megoszlása
Megnevezés

2019.12.31
eFt

2020.12.31
%

eFt

%

Államkötvény

4 131 549

38%

3 961 524

31%

Diszkont kincstárjegy

5 620 959

51%

7 125 137

55%

540 873

5%

825 293

6%

644 936

6%

1 019 607

8%

Vállalati kötvény
Pénzeszközök
Összesen

10 938 317 100%

12 931 560 100%

Az év során a vagyonkezelésben lévő összeg a szerződésállomány és a díjbevétel emelkedése, illetve a Biztosító
nyereséges gazdálkodása miatt növekedett.

7

A Biztosító Befektetési és ALM Bizottsága által hozott befektetési döntéseket 2020-ban is megbízható
vagyonkezelők hajtották végre, kiszervezett tevékenység keretében. A vagyon kezelését a kockázat megosztása
és a versenyhelyzet fenntartása érdekében 2020-ban is két vagyonkezelő között osztotta meg a Biztosító.
A Biztosító befektetési eredményének alakulása* (eFt)
Befektetési eredmény

Megnevezés

2019.12.31

Változás
(%)

2020.12.31

Kapott kamatok

91 185

120 013

31,61

Árfolyamnyereség/veszteség

38 410

166 969

334,7

ebből deviza

24 974

37 333

49,48

0

0

0,00

Tulajdoni részesedés ért. veszt. visszaírása
Értékpapírok ért. veszt. visszaírása

-3 338

-8 545

155,99

Befektetési szolgáltatás díjai

-7 716

-11 222

45,43

118 541

267 215

125,42

Összesen
*vagyonkezelői díjjal csökkentve

A 2020-as évet a Biztosító 267,2 mFt befektetési eredménnyel zárta, illetve 11,2 mFt vagyonkezelői díjat fizetett
meg.
A tervhez képest magasabb kamatbevétel egyrészt a nyereséges gazdálkodás eredményeként az év során
jelentősen bővülő befektetési állománynak, másrészt pedig az év során tapasztalt hozamemelkedésnek volt
köszönhető. A tervhez képest magasabb árfolyamnyereség összeg a terv készítésekor aktuális árfolyamokhoz
képest magasabb év végi devizaárfolyamokat tükrözi.

2020-ban elért hozamok eszköztípusonként (eFt)
Kamat
Eszköz típus
Államkötvény
Vállalati kötvény
Diszkont kincstárjegy
Pénzeszközök és egyéb
pénzügyi instrumentumok
Összesen

Realizált

Nem realizált

eFt

eFt

Egyéb realizált Nem realizált Összes befektetés
eredmény
eredmény
hozama
eFt

eFt

eFt

78 389

5 411

11 302

31 548

126 650

9 854

3 593

19 613

36 405

69 465

12 142

9 116

983

0

22 241

1 508

0

315

58 258

60 081

101 893

18 120

32 213

126 211

278 437

A Biztosító a tárgyévben is folyamatos, tudatos likviditáskezeléssel alapozta meg a hatékony pénzkezelését,
biztosítva ezzel, hogy kötelezettségei határidőre történő teljesítéséhez a megfelelő pénzmennyiség minden
időpontban biztonságosan rendelkezésre álljon.
A Biztosítónak nincs közvetlenül a saját tőkében elismert nyeresége vagy vesztesége.
A Biztosító értékpapírosított eszközökkel nem rendelkezik.
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A.4. Egyéb tevékenységek bemutatása
A jelentési időszakban felmerült egyéb lényeges bevételeket és kiadásokat az alábbi táblázat mutatja be.
2019.12.31

2020.12.31

Változás

eFt

eFt

%

Egyéb lényeges bevételek

593 072

665 579

12,23

MABISZ eredmény

232 387

251 907

8,40

Tagdíj bevételek

386 557

413 672

7,01

Egyéb lényeges kiadások

401 072

2 976 584

642,16

OEP-ONYF

287 004

374 635

30,53

94 859

134 267

41,54

2 167 724

2 467 681

13,84

Megnevezés

Kártalanítási Alap
Biztosítási adó

Az egyesületi társasági formából adódóan a szerződők tagdíjat fizetnek, amelyet a Biztosító az Egyéb nem
biztosítástechnikai bevételek között tart nyilván.
A Biztosító nem rendelkezett sem pénzügyi, sem operatív lízinggel kapcsolatos megállapodásokkal.

A.5. Egyéb információk
A Biztosító 2020. évi tevékenységével és/vagy teljesítményével kapcsolatban egyéb lényeges információ nem
merült fel.
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B. Irányítási rendszer
B.1. Általános információk az irányítási rendszerről
A Biztosító szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó – alábbiakban nem részletezett – előírásokat a
Biztosító Szervezeti és működési szabályzatában (SZMSZ) rögzítette. A 2019. évi tisztségviselő választás
eredményeképp mindkét testület 2020. évben 7-7 fővel végezte a munkáját. Az Igazgatótanács, illetve a Felügyelő
Bizottság tagjai személyében nem történt változás.

B.1.1. Küldöttgyűlés
A Biztosító legfőbb döntéshozó szerve a tagok által, maguk közül 5 évre megválasztott Küldöttekből álló
Küldöttgyűlés. A Küldötteket a Biztosító adott küldöttválasztási területéhez tartozó tagjainak gyűlése (Területi
Küldöttválasztó Gyűlés) titkos, írásbeli szavazással választja meg az adott választási területhez tartozó tagok közül.
2020. évben a Küldöttgyűlés létszáma 49 fő volt.
A Biztosító Küldöttgyűlésének alapvető feladatai a következők:
-

az Alapszabály elfogadása és módosítása,

-

a Biztosító stratégiai terve, az éves beszámoló, illetve a konszolidált beszámoló elfogadása,

-

a Biztosító tulajdonában lévő gazdasági társaság(ok) számviteli törvény szerinti éves beszámolóinak
elfogadása,

-

a Biztosító könyvvizsgálója beszámolójának elfogadása,

-

a tagdíj mértékének meghatározása az Igazgatótanács javaslata alapján,

-

az eredmény felhasználásáról való döntés az Alapszabályban lefektetett elvek szerint,

-

az Igazgatótanács és a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadása,

-

a vezérigazgató két Küldöttgyűlés közötti időszakra vonatkozó beszámolójának elfogadása,

-

a Biztosító tisztségviselőinek és könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása/felmentése,

-

a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása,

-

a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása,

-

a Biztosító tisztségviselői és a könyvvizsgáló tiszteletdíjának meghatározása,

-

a Biztosító feloszlásának, egyesülésének (beolvadás, összeolvadás), szétválásának elhatározása,
állomány átadása, illetve átvétele, az összes küldöttek háromnegyedének egyetértő szavazata alapján,

-

rendelkezés a Biztosító jogutód nélküli megszűnése vagy megszüntetése után fennmaradó vagyon
felosztásáról,

-

a Biztosító javadalmazási politikájának elfogadása,

-

döntés mindazon kérdésekben, melyek elbírálását a Küldöttgyűlés a saját hatáskörébe vonta.

B.1.2. Felügyelő Bizottság
Tagjait és elnökét a Küldöttgyűlés írásbeli szavazással választja. A Felügyelő Bizottság tagjává csak olyan személy
választható, aki megfelel a Bit. adott tisztség betöltésére előírt, vezető állású személyre vonatkozó feltételeinek.
A Felügyelő Bizottság gondoskodik arról, hogy a Biztosító rendelkezzen átfogó és az eredményes működést
biztosító ellenőrzési rendszerrel.
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A Felügyelő Bizottság tárgyalja az előző év biztosítói, leányvállalati és konszolidált beszámolókat, tárgyalja és
véleményezi a fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentést (SFCR), az éves rendszeres felügyeleti
jelentést (RSR), és a Biztosító üzleti terveit.
A Felügyelő Bizottság folyamatosan figyeli és az ülésein rendszeresen megtárgyalja a szakmai területek vezetőinek
beszámolóit, a Biztosító és leányvállalatainak negyedéves működési jelentéseit és a kockázatértékelési
beszámolókat, illetve tárgyalja a belső ellenőrzési jelentéseket és a javasolt intézkedések végrehajtásáról szóló
beszámolókat.
A Felügyelő Bizottság megtárgyalja a megfelelőségi feladatkört ellátó személy által a jogszabályokban és a
szabályzatokban foglaltaknak történő megfelelésről évente legalább egyszer elkészítendő jelentést.
A Felügyelő Bizottság éves tevékenységéről a Küldöttgyűlésnek számol be.

B.1.3. Igazgatótanács
Az Igazgatótanács látja el a - jogszabályokban meghatározott – a Biztosító irányításáért végső felelősséget viselő
vezető testület szerepét.
A Biztosítónál a belső ellenőrzési feladatkör kivételével minden feladatkör az Igazgatótanács irányítása alatt
működik, és a feladatkört ellátó személy – a szervezeti felépítés sajátosságainak figyelembevételével – az
Igazgatótanácsnak számol be.
Az Igazgatótanács folyamatosan figyeli és értékeli a Biztosító szakmai munkáját a területek vezetőinek beszámolói
alapján. Tárgyalja/megvitatja és jóváhagyja a Biztosító és leányvállalatainak negyedévenkénti működési jelentéseit
és a kockázatkezelési jelentéseket, illetve kockázatvállalási limiteket határoz meg. Hatáskörébe tartozik többek
között a „A KÖBE kockázatkezelése és kockázatértékelése” c. belső utasítás és módosításainak elfogadása.
Tárgyalja az éves megfelelőségi jelentést és az éves kockázatkezelési (ORSA) jelentést, tárgyalja és jóváhagyja
az SFCR jelentést, az RSR jelentést és az éves Szolvencia II szerinti adatszolgáltatási táblákat, a stratégiát a
Biztosító és leányvállalatainak éves beszámolóit, továbbá jóváhagyja a Biztosító üzleti terveit.
Az Igazgatótanács feladata a küldöttválasztás lebonyolítása, a területi küldöttválasztó gyűlések összehívása,
valamint az ezzel összefüggő végrehajtási szabályok meghatározása, a Küldöttgyűlés napirendjén szereplő
előterjesztések, határozati javaslatok előkészítése és szakmai megalapozása.
Feladata továbbá a küldöttgyűlési határozatok végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése. Az Igazgatótanács
véleményezi és előzetesen jóváhagyja a Biztosító stratégiai tervét, éves üzleti terveit.
Az Igazgatótanács gyakorolja a vezérigazgató feletti munkáltatói jogokat, jóváhagyja helyettesei, illetve a Bit.
szerinti egyéb vezetők kinevezését, felmentését, a belső ellenőrzési vezető kivételével. Az Igazgatótanács állapítja
meg a Biztosító Szervezeti és Működési Szabályzatát, jogosult továbbá a Felügyelő Bizottságnál vizsgálat
lefolytatását kezdeményezni.
Feladatai közé tartozik a javadalmazási politika végrehajtásának felügyelése, a hatáskörébe tartozó jelentések,
beszámolók tárgyalása, jóváhagyása.

B.1.4. Szakmai vezetés
Szakmai vezetés
A Biztosítónál a hatályos biztosítási törvény előírásai alapján 2020-ban az első számú vezető (vezérigazgató),
valamint 2 fő első számú vezető helyettes (a biztosítástechnikai igazgató, egyúttal vezető aktuárius és az
értékesítési igazgató) és további 2 fő szakmai igazgató (az adminisztrációs és informatikai igazgató, illetve a
számviteli rendért felelős vezető (gazdasági igazgató)) végezte a felső vezetői feladatokat.
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A Biztosító szakmai vezetése a felső vezetői feladatokat ellátó személyeken kívül kiegészül a vezető jogtanácsossal
(egyben megfelelőségi vezetővel), a termékfejlesztési és innovációs igazgatóval, a kárigazgatóval, a belső
ellenőrzési vezetővel és a kockázatkezelési és befektetési vezetővel.

B.1.5. A kiemelten fontos feladatkörök fő szerepeinek és feladatainak ismertetése
A Biztosító az alábbi felsorolásban szereplő feladatköröket minősíti kiemelten fontos feladatkörnek:


Termékfejlesztés;



Kockázatvállalás;



Asszisztencia szolgáltatás (kárrendezés);



Orvos szakértői felülvizsgálati feladatkörök (kárrendezés);



Portfolió rendszer fejlesztés;



Saját kockázat- és szolvenciaértékelés;



Eszközök befektetése, portfoliókezelés;



Panaszkezelés;



Nyomdai célú elektronikus adatfeldolgozás

A termékfejlesztés feladata a termékkoncepció elkészítése, a termékfeltételek, a kockázatelbírálási és a
kárrendezési szabályok kialakítása, a díjkalkuláció és díjszabás elkészítése az aktuáriusi területtel közösen, a
nyomtatványok elkészítése és a támogató informatikai rendszerek specifikációja a társterületekkel együttműködve.
További feladatai többek között a termékfeltételek, a termékeket támogató informatikai rendszerek és a termékek
díjszabásának rendszeres indexálása, felülvizsgálata, aktualizálása.
A kockázatvállalás (kockázatelbírálás) együttműködik az aktuáriusi, az értékesítési, a kárrendezési, az
adminisztrációs és az informatikai területekkel. Meghatározza a biztosítási termékek művelésével összefüggő
szabályokat, kockázatelbírálási elveket. Kidolgozza, teszteli és karbantartja az elektronikus kockázatelbírálás
rendszerét. Részt vállal továbbá a viszontbiztosítási igények megfogalmazásában és a szükséges fedezetek
kialakításában.
Az asszisztencia szolgáltatás (kárrendezés) az ügyfelek külföldi baleseteivel, káreseteivel kapcsolatos
segítségnyújtást, információszolgáltatást, az egészségügyi ellátás, a hazautazás, illetve egyéb szolgáltatások
megszervezését - belső kapacitás hiányában - kiszervezett tevékenységek keretében, külső partner végzi a
Biztosító számára.
Az orvos szakértői felülvizsgálati feladatkörök (kárrendezés) a személyi sérüléses ügyfelek egyéni orvosi
vizsgálat és a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentumok szakmai véleményezését - belső szakmai
kompetencia hiányában -, kiszervezett tevékenység keretében külső orvos szakértő partnerek végzik.
A portfolió rendszer fejlesztés a Biztosító állomány-nyilvántartó rendszerének fejlesztésére terjed ki. A feladatkör
kiszervezésre került.
A saját kockázat- és szolvencia értékelés leírását a B.3. fejezet tartalmazza.
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Az eszközök befektetése, portfoliókezelési tevékenység kiszervezési szerződés alapján kerül ellátásra.
A panaszkezelés, mint kiemelten fontos feladatkör magában foglalja a panaszfelvételi tevékenységet, a panaszok
nyilvántartásba vételét, megválaszolását, a kapcsolódó belső szabályozás kialakítását és folyamatos
karbantartását. A Biztosítón belül a személyes panaszfelvételt az ügyfélszolgálati irodák, a telefonos
panaszfelvételt a call center munkatársai végzik. Az egyéb csatornán beérkező panaszügyek felvétele az illetékes
igazgatóságon, a panaszügyintézővel egyeztetve történik. A szakmai területek panaszminősítési, panaszfelvételi
és határidőben történő megválaszolási folyamatainak ellenőrzése a panaszügyintéző feladata.
A nyomdai célú elektronikus adatfeldolgozás a Biztosító ügyfelei felé küldött értesítő levelek elektronikus
adatállomány alapján történő nyomdai előállítására, borítékolására terjed ki. A feladatkör kiszervezésre került.
A jelentési időszakban a Biztosító irányítási rendszerében lényeges változás nem történt.

B.1.6. A Biztosítónál működő bizottságok
Befektetési és ALM Bizottság
A Biztosító befektetési kockázatokkal kapcsolatos eszköz-forrás menedzsment tevékenységének irányítására
létrehozott állandó bizottsága a Befektetési és ALM Bizottság.
Kockázatkezelési Bizottság
A Biztosító a kockázatkezelési tevékenység ellátására Kockázatkezelési Bizottságot működtet.
Javadalmazási Bizottság
A Biztosító irányítási rendszerében a Javadalmazási politikát a Küldöttgyűlés fogadja el, annak végrehajtása a
Javadalmazási Bizottság feladata. A javadalmazási politika meghatározza a Javadalmazási Bizottság alapvető
feladatait, illetve a munkájával összefüggő jogosultságokat is.

B.1.7. Javadalmazási politika
A Javadalmazási politika elvei és az alkalmazás szabályai az Alapszabályban és a Szervezeti és Működési
Szabályzatban foglaltakkal összhangban kerültek kialakításra. Általános elvárás, hogy a Biztosító javadalmazási
politikája, a javadalmazási formák és mértékek feleljenek meg a Biztosító üzleti és kockázatkezelési stratégiájának,
teljesítményének.
A Biztosító irányítási rendszerében a Javadalmazási politikát a Küldöttgyűlés fogadja el, annak végrehajtása a
Javadalmazási Bizottság feladata.
A Javadalmazási politika előírásai szerint a javadalmazás kialakításánál figyelembe kell venni a Biztosító
kockázatvállalási képességét, a javadalmazási elemek és azok mértékeinek meghatározásánál biztosítani kell az
egyensúlyt a szavatoló tőke szint és a javadalmazásra fordítható összegek között.
A Biztosító javadalmazási rendszerében egyéni kritériumokra épülő értékelési rendszert alkalmaz, és szervezeti
formája sajátosságaiból adódóan javadalmazási rendszere nem tartalmaz részvény vagy részvényopció juttatásra
vonatkozó elemeket.
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Az adott évre vonatkozó prémium fizethetőséget olyan biztosítói szintű mutatók teljesüléséhez, illetve olyan kiemelt
jelentőségű vagy rendkívüli feladatok elvégzéséhez köti a Biztosító, amelyek az adott vezetőt érdekeltté teszik a
kijelölt mutatók elérésében, illetve a kiemelt vagy rendkívüli feladatok teljesítésében, ugyanakkor a Biztosító
számára üzleti, gazdasági, erkölcsi, vagy egyéb előnnyel járnak.
A Biztosító adminisztratív, vezetési vagy felügyeleti testületeinek tagjai számára nem biztosít kiegészítő vagy
korkedvezményes nyugdíjazási rendszert.
A Biztosító a jelentési időszakban a vállalkozásra jelentős befolyást gyakorló személyekkel, az Igazgatótanács és
a Felügyelő Bizottság tagjaival nem folytatott lényeges tranzakciókat.
Az Igazgatótanács, illetve a Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazási jogosultsága
A Javadalmazási politika alapján a Felügyelő Bizottság elnökének, elnök-helyettesének, és a Bizottság tagjainak,
az Igazgatótanács elnökének, és az Igazgatótanács tagjainak javadalmazását, annak formáját és mértékét a
Javadalmazási Bizottság javaslata alapján a Biztosító mindenkori Küldöttgyűlése határozza meg és hagyja jóvá.
A „B. Irányítási rendszer” fejezetben leírtak alapján a Biztosítónál működő irányítási rendszer megfelel a jogszabályi
előírások mellett a Biztosító stratégiájának és tevékenységének.

B.2. Szakmai alkalmassági és üzleti megbízhatósági követelmények, valamint az
értékelés folyamata
A Biztosító Alapszabálya szerint - összhangban a vonatkozó jogszabályi előírásokkal - tisztségviselő csak olyan
személy lehet, aki megfelel a Bit.-ben meghatározott jogszabályi feltételeknek, közöttük a szakmai alkalmasság és
üzleti megbízhatóság, valamint a büntetlen előélet követelményének.
A Biztosítót ténylegesen vezető, illetve kiemelten fontos feladatkört ellátó személyek munkaviszonyuk létesítésekor
kötelesek a jogszabályban előírt tartalmú nyilatkozatot tenni szakmai alkalmasságuk és üzleti megbízhatóságuk
fennállásáról, illetőleg büntetlen előéletükről, amelyet évenként kötelesek megújítani.
A vezérigazgató dönt a munkáltatói jogkörébe tartozó vezetők igazolásának elfogadásáról. A döntés során a
rendelkezésre álló információkat súlyuknak megfelelően, egyenként és összességükben kell értékelni.
A Biztosító választott és szakmai vezetői a „fit & proper” követelményeknek a 2020. évi értékelés szerint is
megfeleltek.

B.3. Kockázatkezelési rendszer (saját kockázat- és szolvencia értékelés)
A Biztosító kockázatkezelési rendszere főbb elemeinek bemutatása
A Biztosító kockázatkezelési rendszere a stratégiai irányítás szerves része. A Biztosító a kockázatkezelési politikája
kialakítása és működtetése során azokat a szempontokat tartja szem előtt, amelyek hozzájárulnak - többek között
- az alábbi célok eléréséhez:
14

-

szavatoló tőke-, és egyéb törvényes működési követelményeknek történő megfelelés, a biztosítói piaci
átlagos szavatoló tőke megfelelési mutató elérése, annak tartós és kényelmes mértékű meghaladása, a
szavatoló tőke megfelelési mutatóra a Biztosító által kitűzött 280%-os cél elérése,

-

a biztosítástechnikai tartalékoknak, a szavatoló tőkének és az 50%-os tőketartaléknak (volatilitási
tőkepuffernek) a Biztosító leányvállalataiba és biztonságos eszközökbe történő befektetése, a törvényben
előírt szabályok betartásával,

-

a Biztosító szavatolótőke megfelelési mutatójának a 275%-ot történő meghaladása esetén, a vállalt
kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosítástechnikai tartalékok, a szabályozó által elvárt
szavatolótőke és 50%-os tőketartalék feletti „többlet tőke” befektetése során a Biztosító magasabb
befektetési kockázatot is vállalhat, befektetési alapokba, deviza eszközökbe és jó minőségű
részvényekbe, történő befektetésekkel.

-

a fentiek szerint meghatározott „többlet tőke” befektetése során az Egyesület célja a magasabb befektetési
hozam elérése a biztosítási tevékenység fejlesztése, a szavatolótőke növelése és a tagság érdekeit
szolgáló kedvezmények nyújtása érdekében.

-

megfelelő viszontbiztosítási és egyéb nemzetközi kapcsolatok kialakítása és ennek révén a biztonságos
szavatolótőke megfelelési célkitűzéseket elsődleges célként kezelve, amennyiben lehetséges, a
szerződésállomány saját kockázatban kezelt részének 80%-ra növelése évi 5-10%-os lépésekkel úgy,
hogy a megtartott kockázat katasztrófa károk és nagy egyedi kockázatok esetén ne haladja meg az
Igazgatótanács által elfogadott mértéket,

-

egyenletes növekedés a gazdasági egyensúly megtartása mellett, a kárhányad és a költséghányad
megfelelő kontrolljával,

-

minden területen kockázatarányos, de lehetőleg átlagos díjszintek kialakítása, amelyek révén az egyes
termékek és az egyes díjkategóriák rövid időn belül önfenntartókká válnak,

-

a kockázatoknak az Igazgatótanács által elfogadott, kockázatonként és kockázati csoportonként (személyi
kockázatok, működési, nem személyi kockázatok, üzleti kockázatok) külön meghatározott, az egyes
kockázatokkal kapcsolatos kockázatvállalási készséget kifejező kockázati limiteken belül tartása.

A kockázatkezeléshez kapcsolódó feladatok összehangolására a Biztosító kockázatkezelési vezetőt alkalmaz.
A Biztosító dokumentált formában éves kockázatkezelési jelentést (egyben belső ORSA jelentést) készít, mely a
fizetőképességről és a pénzügyi helyzetről szóló jelentéssel (SFCR-jelentés), a Felügyelet részére készített ORSAjelentéssel és a rendszeres felügyeleti jelentéssel (RSR-jelentés) együtt számot ad a Biztosító kockázati profiljának
alakulásáról.
Az említett jelentéseket az Igazgatótanács és a Felügyelő Bizottság is megtárgyalja.
A Biztosító folyamatosan fejleszti a kockázatkezelési tevékenységét, Kockázatkezelési Bizottságot, Befektetési és
ALM Bizottságot működtet. A kockázatokért felelős vezetők - a Kockázatkezelési Bizottság tagjai - a
kockázatkezelési vezetővel közösen rövid, havi kockázatkezelési jelentést készítenek, illetve haladéktalanul jelzik,
ha

az

általuk

felügyelt

kockázatok,

illetve

ezek

szavatolótőke-követelményének

vonatkozásában

a

Kockázatkezelési Politikában meghatározott nagyságrendű, jelentős mértékű változás áll be. A havi és esetleges
rendkívüli kockázatkezelési jelentések biztosítják, hogy a kockázatkezelési rendszer folyamatosan képes legyen
hatékonyan azonosítani, mérni, nyomon követni, kezelni és jelenteni azokat a kockázatokat, amelyeknek a Biztosító
ki van téve.
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A Biztosítónál a havi kockázatkezelési jelentések és a Kockázatkezelési Bizottság ülései biztosítják a
kockázatkezelési és saját kockázatértékelési rendszer (ORSA) rendszeres felülvizsgálatát. Az ORSA
változtatásáról, illetve a kockázatkezelési tevékenységről az Igazgatótanács negyedévente és a Felügyelő
Bizottság általában évente két alkalommal kap tájékoztatást.
A havi jelentések felhasználásával negyedéves kockázatkezelési jelentések készülnek, melyeket a kontrolling
szempontú negyedéves ún. működési jelentéssel együtt az Igazgatótanács minden esetben és általában
félévenként a Felügyelő Bizottság is megtárgyal. A negyedéves jelentések az érvényben lévő, aktuális kockázati
térkép segítségével leírt kockázati profilt jellemző mutatókat, továbbá a Szolvencia II. szavatolótőke-követelmény
és szavatolótőke számításokat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket tartalmaznak. A minden évben egy alkalommal
elkészített éves kockázatkezelési jelentés (belső ORSA jelentés) és a felügyeleti ORSA jelentés a tárgyév
visszatekintő értékelése mellett, előremutató értékelést is tartalmaz és az Igazgatótanács és a Felügyelő Bizottság
is minden esetben megtárgyalja.

A Biztosító az ORSA jelentésben alkalmazott értékelési elveket és módszereket „A KÖBE kockázatkezelése és
kockázatértékelése” c. belső utasításában rögzítette, melyet az Igazgatótanács hagy jóvá.
A negyedéves kockázatkezelési jelentések és az éves kockázatkezelési jelentés (belső ORSA jelentés) 2020-ban
a Biztosító véleménye szerint megfelelő információt biztosítottak az Igazgatótanács számára a kockázatvállalás
kontrolljához, a Biztosító kockázati profiljának szükséges korrekciójához, a megtett intézkedések eredményének,
kockázatának ellenőrzéséhez.
A Biztosító valamennyi eszközét a 2009/138/EK irányelv 132. cikkében meghatározott „prudens személy”
alapelvével összhangban fektette be.
A Biztosító az elmúlt években, a Szolvencia II. rendszer bevezetésével többszörösére nőtt tőkekövetelmények
teljesítése érdekében és a Felügyelet 2015 végi intézkedései következtében jelentősen csökkentette a vállalt
kockázatait, különös tekintettel a piaci (befektetési) és a nem-életbiztosítási kockázatokra, illetve a vállalt
kockázatokból megtartott részre.
A befektetési kockázatvállalás szintje 2020-ban alapvetően nem változott. A Biztosító továbbra is az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam kormánya által kibocsátott / garantált értékpapírokba és
bankbetétbe, illetve - a nemzetközi károk tartaléka portfolió tekintetében - az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes állam területén bejegyzett, legalább a magyar állam hitelminőségi besorolásával
megegyező besorolású vállalkozás által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fekteti a
biztosítástechnikai tartalékok fedezetét képező, illetve egyéb szabadon befektethető eszközeit.
A vállalt kockázatok megtartási szintje a tárgyévben csökkent: a Biztosító vezetése 2020 áprilisában úgy döntött,
hogy a koronavírus-járvány következményei miatt megnövekedett bizonytalansági tényezők ellensúlyozása és
szavatolótőke megfelelési szintjének növelése érdekében, a KGFB és lakossági tömeg casco termékek
viszontbiztosítási arányát 2020. január 1-jétől visszamenőleges hatállyal 46%-ról 60%-ra (vissza) emeli.
A Biztosító a kockázatértékelés során belső modellt nem alkalmaz.
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A kockázatkezelés struktúrája
A Biztosító „A KÖBE kockázatkezelése és kockázatértékelése” c. belső utasításában részletesen meghatározza az
egyes területek, illetve testületek kockázatkezelési feladatait.
Igazgatótanács szerepe
Az Igazgatótanácsnak – a kockázatok vállalásának végső felelőseként – biztosítania kell a megfelelő
kockázatkezelési rendszer működőképességét és folyamatos fejlesztését. A kockázatkezelési rendszeren belül a
feladatai az alábbiak:
-

a Biztosító működésének stratégiai irányt ad, és meghatározza a kockázatkezelés hatékony működésének
a kereteit és feltételeit;

-

jóváhagyja a Biztosító éves üzleti tervét;

-

meghatározza a Biztosító kockázatkezelési politikáját, azt, hogy a Biztosító az egyes kockázati típusokat
tekintve milyen típusú és milyen mértékű kockázat vállalására törekszik, így különösen a biztosítási, piaci,
hitel, likviditási és működési kockázatok területén;

-

közreműködik a kockázatkezeléshez kapcsolódó belső szabályozások és iránymutatások előkészítésében,
jóváhagyásában, az alkalmazás feltételeinek biztosításában;

-

ellenőrzi, hogy a Biztosító a stratégiának, a kockázatkezelési stratégiának és a kockázatkezelési
politikáknak megfelelően működik-e;

-

jóváhagyja, rendszeres időközönként felülvizsgálja, és szükség szerinti módosítja a Biztosító
kockázatkezelési stratégiáját és politikáját;

-

kialakítja, összehangolja és ellenőrzi a kockázatcsökkentési módszerek működését, a belső kontroll
funkciókat;

-

kialakítja és működteti a beszámolással kapcsolatos folyamatokat;

-

rendszeresen értékeli a Biztosító belső védelmi vonalainak működését;

-

a kockázatértékelési jelentések alapján döntést hoz az adott kockázat megfelelő kezeléséről.

Üzleti-szakmai területek szerepe
-

a kockázatok napi szintű mérése, kezelése elsődlegesen az egyes szakmai-üzleti területek feladata;

-

a mindenkori Kockázati Térképben szereplő kockázatokhoz és kockázati elemekhez felelősként
hozzárendelt vezetők kötelesek azok alakulását figyelemmel kísérni, értékelni és kezelni;

-

a felelős vezetők kötelesek a felelősségi körükbe rendelt kockázatokat folyamatosan felülvizsgálni,
szükséges esetben további kockázati elemekkel kibővíteni, annak érdekében, hogy a lehető legjobb
megközelítéssel lehessen azokat megfigyelni és értékelni;

-

az adott kockázatért felelős vezetőnek figyelemmel kell kísérnie az egyes kockázatokhoz kapcsolódóan
bekövetkezett károkat, veszteségeket, váratlan többlet költségeket, továbbá gondoskodnia kell az
alábbiakban meghatározott értékhatárt meghaladó, nem várt kiadások, veszteségek dokumentálásáról a
kockázatkezelési vezetővel közösen készített havi jelentésében;

-

az adott kockázatért felelős vezető és a kockázatkezelési vezető által közösen készített havi jelentésekben
szerepeltetni kell minden olyan veszteséget, kárt, váratlan többletköltséget, mely elérte a Biztosító standard
modell szerinti legutóbb számított szavatoló tőkéjének 5 ezrelékét.
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Kockázatkezelési vezető szerepe
-

kidolgozza és folyamatosan felülvizsgálja a kockázatkezelési rendszerrel kapcsolatos folyamatokat,
feladatokat, döntési és ellenőrzési jogköröket szabályozó belső szabályzatokat, részt vesz azok
fejlesztésében;

-

a kockázatért felelős vezetővel együttműködve kidolgozza a kockázatok mérésére használt eljárásokat és
módszereket;

-

méri az egyes kockázatokat;
a kockázatért felelős vezetővel együtt, a stratégiával, a kockázatkezelési stratégiával és politikával
összhangban javaslatot tesz az egyes kockázatokhoz tartozó kockázati limitekre;

-

a kockázatért felelős vezetővel együtt kidolgozza a megállapított és az Igazgatótanács által jóváhagyott
kockázati limitek túllépése esetén követendő eljárásokat, illetve javaslatokat tesz azokra;

-

részt vesz a kockázatkezelési politika és stratégia kialakításában;

-

koordinálja a Biztosítón belüli kockázatkezelési tevékenységhez kapcsolódó funkció munkáját;

-

ellenőrzi a kockázatkezelési tevékenység működését, annak a stratégiával, a kockázatkezelési stratégiával
és politikával való összhangját, megtervezi és elkészíti a kockázatkezelési tevékenységgel kapcsolatos
jelentéseket a szakmai menedzsment és az Igazgatótanács részére.

Belső ellenőrzés szerepe
-

rendszeresen vizsgálja a kockázatkezelés működését és arról jelentést készít a Felügyelő Bizottságnak.

Kockázatkezelési Bizottság szerepe
A Kockázati Térkép karbantartásáért, a kockázatok rendszeres értékeléséért a Kockázatkezelési Bizottság adott
kockázatért felelős tagjai felelősek.
Az egyes kockázatokhoz kijelölt felelős vezetők alakítják ki az értékelést megalapozó, illetve az egyes kockázatok
jellemzésére alkalmas objektív mérőszámokat, a mérési eredmények pedig a kockázatkezelési jelentésekben
kerülnek rögzítésre, ideértve azt, ha a kockázat mérését meglapozó szcenárió (forgatókönyv), vagy szakértői
becslés módosítása szükséges.
A Kockázatkezelési Bizottság tagjai - a kockázatkezelési vezetővel közösen - karbantartás céljából minden
hónapban legalább egyszer felülvizsgálják a Kockázati Térképet és az egyes kockázatok értékelését.
A javasolt változásokat, a kockázatok felelőseinek a kockázatkezelési vezetővel közösen készített havi jelentései
tartalmazzák.
Az informatikai kockázatelemzési és kezelési szabályzattal összhangban a Kockázatkezelési Bizottság feladata
első szintű döntést hozni az informatikai biztonsági kockázatelemzéssel és kezeléssel kapcsolatos kérdésekről, a
kockázatcsökkentő javaslatokat tartalmazó intézkedési terv elfogadásáról. A bizottság dönt a felvállalásra kerülő
kockázatokról

és

az

informatikai

biztonsági

kockázatelemzés

intézkedésekről.
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alapján

szükséges

kockázatcsökkentő

A Kockázatkezelési Bizottság feladata a Kockázatkezelési és kockázatértékelési szabályzat véleményezése és
jóváhagyása, annak az Igazgatótanács elé terjesztése.
A kockázatokért felelős vezetők és a kockázatkezelési vezető által közösen készített havi jelentések alapján a
kockázatkezelési vezető negyedévente és évente összefoglaló kockázatkezelési jelentést készít az Igazgatótanács
számára, melyet a Kockázatkezelési Bizottság tagjai hagynak jóvá és terjesztenek az Igazgatótanács elé.

B.4. Belső ellenőrzési rendszer
A Biztosítónál kialakított és működő belső kontrollrendszer célja a vonatkozó jogszabályi előírásoknak való
megfelelés, a tevékenység hatékonyságának és eredményességének, a pénzügyi és egyéb információk
rendelkezésre állásának és megbízhatóságának biztosítása.
A belső kontrollrendszer kialakításáért és működtetéséért, a belső kontroll funkciók összehangolásáért, továbbá a
működés feltételeinek és erőforrásainak biztosításáért – a belső ellenőrzési feladatkör kivételével – a végső
felelősséget az Igazgatótanács vállalja. Ennek keretében kialakításra került a belső szabályozások
megalkotásának, kommunikálásának és jóváhagyásának rendje, valamint – a beszámolási és jelentési rendszer
révén – az ellenőrzési tevékenység gyakorlásának módja.
Valamennyi szervezeti egységben folyamatba épített és vezetői ellenőrzés működik.
Az egyes szervezeti egységekben érvényesülő, folyamatba épített ellenőrzések alapját az SZMSZ szerinti feladatok
ellátásához szükséges funkciók megfelelő szintű és mértékű elkülönítése, az egyes funkciókhoz rendelt eljárások
szabályozott, egymásba kapcsolódó, egyúttal hatékony visszacsatolást biztosító kialakítása jelenti.
A Biztosító komplex beszámolási és jelentési rendszert működtet folyamatai hatékony ellenőrzése, az esetleges
hiányosságok felismerése és korrigálása, valamint az Igazgatótanács, a Felügyelő Bizottság és a szakmai vezetés
döntéshozatalához szükséges egységes és átfogó információk biztosítása érdekében.
A Biztosító – annak érdekében, hogy átláthatóak legyenek a tevékenysége során érvényesülő folyamatba épített
és vezetői ellenőrzési mechanizmusok – ún. Kontroll térképet (ellenőrzési nyomvonalat) készített. A Kontroll térkép
rendszeresen felülvizsgálatra és frissítésre kerül.
A belső kontrollrendszer részeként a Biztosító önálló aktuáriusi, kockázatkezelési kontroll (risk control function),
belső ellenőrzési (internal audit function) és megfelelőség biztosítási (compliance function) feladatköröket alakított
ki és működtet. A működtetett kontroll funkciók szervezetileg egymástól függetlenek, ugyanakkor egymás
jelentéseit megismerik és saját munkájuk során hasznosítják.

B.4.1. Compliance (megfelelőség biztosítási) funkció
A Biztosító a megfelelőségi feladatkör kiemelten fontos jellegére, valamint arra tekintettel, hogy az a belső védelmi
vonalak, azon belül is a belső kontrollrendszer fontos pillére, a megfelelőség biztosítási funkció ellátása érdekében
önálló szervezeti egységet hozott létre, amelynek élére megfelelőségi vezetőt nevezett ki.
A Biztosító megfelelőségi politikával rendelkezik, amely részletesen tartalmazza a megfelelőség biztosítási
tevékenység alapelveit, szervezeti kereteit, a megfelelőség biztosítási szervezeti egység jogait és kötelezettségeit,
feladatainak

meghatározását,

az

eljárási

szabályokat,

kontrollfolyamatokat.
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valamint

a

tevékenység

felett

érvényesülő

A Biztosító valamennyi szervezeti egységének feladata annak biztosítása, hogy az adott szervezeti egység a
jogszabályoknak megfelelően, illetve egyéb, jogszabálynak nem minősülő előírások, dokumentációk figyelembe
vételével működjön. Ez a tevékenység az önálló megfelelőség biztosítási funkció támogatásával valósul meg,
melynek keretében a megfelelőség biztosítási szervezeti egység ellátja a jogszabályokban, illetve a Biztosító belső
szabályzataiban meghatározott feladatait.
A megfelelőségi szervezeti egység tevékenysége a vezérigazgató irányítása alá tartozik, melyre kiterjed a belső
ellenőr ellenőrzési hatásköre is. A szervezeti egység szakmai függetlensége a belső szabályozók által megfelelően
biztosított, illetve érvényesül felette az Igazgatótanács és a Felügyelő Bizottság intézményesített kontrollja is a
beszámolási és jelentési rendszer keretében.

B.5. Belső ellenőrzési feladatkör
A Biztosító által működtetett belső ellenőrzési feladatkör kiterjed a Biztosító valamennyi tevékenységére és
szervezeti egységére (beleértve a kiszervezett tevékenységeket is), figyelemmel van a Biztosító teljes irányítási
rendszerére.
A Biztosító a belső ellenőrzésre vonatkozó részletes szabályokat és követelményeket az Igazgatótanács és a
Felügyelő Bizottság által jóváhagyott belső szabályzatokban (A belső ellenőrzési feladatkör szabályozása, Belső
ellenőrzési kézikönyv) rögzítette.
A belső ellenőrzési feladatkört ellátó személy a Biztosító esetében a belső ellenőrzési vezető, akinek kizárólagos
feladata a Biztosító belső szabályzatai megfelelő működésének és hatékonyságának, valamint a Biztosító
tevékenységének a törvényesség, a biztonság, az áttekinthetőség és a célszerűség szempontjából történő
vizsgálata. Fentiek mellett a belső ellenőrzés a Biztosító által a Felügyelet részére adott jelentések és
adatszolgáltatások tartalmi helyességét és teljességét is legalább negyedévente ellenőrzi.
A belső ellenőrzés a szakterületektől független, önálló szervezeti egységként működik, szakmai irányítását és
felügyeletét a Felügyelő Bizottság látja el, felette a munkáltatói jogokat a Biztosító vezérigazgatója gyakorolja.
A belső ellenőrzés tevékenységét a Bit., a 2015/35 EU Bizottsági rendelet, továbbá a Felügyelet által, a belső
védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról kiadott
ajánlások előírásai szerint végezte. A belső ellenőri vizsgálatokról írásos jelentések készültek, amelyek végleges
példányait a Felügyelő Bizottság és az Igazgatótanács valamennyi tagja, továbbá a menedzsment tagjai is teljes
terjedelemben megkaptak.
A belső ellenőri jelentéseket a Felügyelő Bizottság a Bit.-ben előírt gyakorisággal megtárgyalta, a belső ellenőrzés
munkájáról készített negyedéves és éves beszámolókat elfogadta. Az Igazgatótanács a belső ellenőrzés
munkájáról készített beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
A belső ellenőrzés a vizsgálatai során feltárt hiányosságok kijavítása érdekében javaslatokat fogalmazott meg, a
javaslatokat a feltárt kockázatok alapján súlyozta. A belső ellenőri javaslatok alapján az ellenőrzött szakterületek
vezetői intézkedési terveket készítettek. Az intézkedési javaslatok nyomon követése folyamatos volt, annak
eredményéről a belső ellenőrzés a Felügyelő Bizottság ülésein, valamint az Igazgatótanács ülésén beszámolt.
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B.6. Aktuáriusi feladatkör
Az aktuáriusi feladatkör ellátása a vezető aktuárius feladata, melyhez a szükséges felhatalmazásokat az SZMSZ
és a kapcsolódó vezérigazgatói utasítások tartalmazzák.
A vezető aktuárius az aktuáriusi feladatkör ellátásáról a jelen ”Fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló
jelentésben” és a „Rendszeres felügyeleti jelentésben” ezek egyik készítőjeként, és különösen az aktuáriusi
feladatkörről évente készített jelentésben ad számot. Az aktuáriusi feladatkörről készített jelentést a vezető
aktuárius függetlenül, közvetlenül az irányító testület részére készíti el.
Az aktuáriusi feladatkör gyakorlójaként, a vezető aktuárius a tárgyévben a felelősségébe tartozó alábbi feladatokat
látta el:
a)

a biztosítástechnikai és számviteli biztosítástechnikai tartalékok számításának összehangolása,

b)

az alkalmazott módszertan és az alapul szolgáló modellek, valamint a biztosítástechnikai tartalékok és
számviteli biztosítástechnikai tartalékok számításánál figyelembe vett feltevések megfelelőségének
biztosítása,

c)

a biztosítástechnikai tartalék számításához használt adatok elégségességének és minőségének
értékelése,

d)

a tartalékbecslések, különösen a legjobb becslés és a tapasztalati adatok összevetése,

e)

az Igazgatótanács tájékoztatása a biztosítástechnikai tartalék és számviteli biztosítástechnikai tartalék
számításának megbízhatóságáról és megfelelőségéről,

f)

az általános biztosítási kockázatvállalási politikáról való véleménynyilvánítás,

g)

a viszontbiztosítási megállapodások megfelelőségéről való véleménynyilvánítás,

h)

a kockázatkezelési rendszer hatékony működtetéséhez való hozzájárulás, különös tekintettel a
szavatolótőke-követelmény és a minimális tőkekövetelmény számításának alapjául szolgáló
kockázatmodellezésre, és a saját kockázat- és szolvencia értékelési rendszerre.

B.7. Kiszervezés
A Biztosító kiszervezési politikája meghatározza a kiszervezés során figyelembe veendő alapvető szempontokat,
a szolgáltató kiválasztásának szempontjait és menetét, a kiszervezési szerződés minimális tartalmi követelményeit,
a szolgáltató ellenőrzésére, a kiszervezett feladatkör vagy tevékenység ellátásának értékelésére vonatkozó
szabályokat, a Felügyelet felé fennálló, kapcsolódó bejelentési kötelezettségek teljesítésére vonatkozó, továbbá a
nyilvántartási előírásokat.
A kiszervezési politika rögzíti, hogy a Biztosító esetében kritikus vagy lényeges működési feladatkörnek és
tevékenységnek minősülnek a Biztosító működéséhez nélkülözhetetlen feladatkörök vagy tevékenységek, melyek
nélkül nem tudná biztosítani szolgáltatásait.
A Biztosító a kiemelten fontos feladatköröket egyúttal kritikus feladatköröknek is tekinti.
A kiszervező szervezeti egység köteles évente legalább egyszer értékelni a kiszervezett tevékenység ellátását,
megvizsgálva, hogy továbbra is fennállnak-e a kiszervezés feltételei, azonosítja a tevékenység ellátása során
esetlegesen felmerült problémákat, azokat jelzi a szolgáltató felé, valamint egyeztet azok megszüntetése
érdekében.
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Kritikus vagy lényeges feladatkörök és tevékenységek, kiemelten fontos feladatkörök kiszervezése
A Biztosító a kiemelten fontos feladatkörei közül kiszervezés útján – részben – a következő feladatok ellátását
biztosítja: eszközök befektetése, portfoliókezelés, asszisztencia szolgáltatás (kárrendezés), orvosszakértői
felülvizsgálati feladatok (kárrendezés), nyomdai célú elektronikus adatfeldolgozás, illetve portfolió rendszer
fejlesztés.
A Biztosító valamely feladatkör vagy tevékenység kiszervezésekor, a kiszervezésre vonatkozó konkrét szerződései
megkötésekor, valamint a kiszervezett feladatkör vagy tevékenység kezelése során tekintettel van arra, hogy a
kiszervezett tevékenységért a végső felelősséget az Igazgatótanács vállalja, továbbá, hogy felelősséggel tartozik
azért, hogy a kiszervezett tevékenységet végző (a továbbiakban: szolgáltató) a tevékenységet a jogszabályi
előírások betartásával és a tőle elvárható gondossággal végezze.
Ennek megfelelően a Biztosító oly módon alakítja ki és működteti a kiszervezési gyakorlatát, hogy az ne
akadályozza a belső védelmi vonalait alkotó kontroll funkcióinak gyakorlását és külső ellenőrzését, beleértve a
Felügyelettel történő együttműködést és valamely felügyeleti intézkedés alkalmazását is.

B.8. Egyéb információk
A Biztosító irányítási rendszere az üzleti tevékenységgel járó kockázatok jellegének, nagyságrendjének és
összetettségének megfelelően került kialakításra. A jelzett szempontokra figyelemmel kerültek meghatározásra a
Bit.-ben előírtak mellett a további kiemelten fontos feladatkörök, működnek a felsorolt bizottságok.
A Biztosító irányítási rendszerére vonatkozóan egyéb lényeges információ nem merült fel.
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C. Kockázati Profil
A koronavírus-járvány hatásainak értékelése
A 2020 I. negyedévében Magyarországot is elérő koronavírus-járvány a Biztosító mindennapi működésére jelentős
hatást gyakorolt.
2020. március 23-ától a Biztosító néhány távmunkában nem ellátható - papír alapú dokumentumok kezeléséhez
kötött - feladatot és a személyes ügyfélszolgálatot kivéve otthoni munkavégzés keretében működtette folyamatait.
A home office bevezetése gyors és sikeres volt, valamennyi funkció és szakterület különösebb fennakadás nélkül
állt át a távoli munkavégzésre és az elvárt színvonalon végezte a feladatait. A biztosítási üzletmenet, az ügyfelek
kiszolgálása folyamatosan biztosított volt és megfelelt a hatályos jogszabályi előírásoknak.
2020. június 16-tól, a járvány enyhülésével a Biztosító részlegesen visszatért az irodai munkavégzéshez. A
visszatérésre tervezetten, szigorú szabályok szerint került sor.
A koronavírus esetszámok nyárvégi ugrásszerű növekedése és szeptemberi tartósan magas szintje miatt a III.
negyedév végén a Biztosító vezetősége úgy döntött, hogy 2020. 10. 05-től határozatlan ideig, ismételten elrendeli
a közel teljeskörű otthoni munkavégzést a márciusban alkalmazott szabályok szerint.
A Biztosító vezető termékeinél, a KGFB és a casco biztosításoknál a koronavírus-járvány miatt bevezetett
korlátozások, a csökkenő közlekedési forgalom az év első felében a kárgyakoriság csökkenéséhez vezettek, ami
jelentősebb károldali pozitív eredményhatással járt. A Biztosító többi termékénél a koronavírus-járvány
következményei miatt jelentkező számottevő eredményhatásokat nem tapasztalt.
A Biztosító vezetése a koronavírus-járvány addig tapasztalt, illetve várható hatásait értékelve 2020 áprilisában úgy
döntött, hogy a koronavírus-járvány következményei miatt megnövekedett bizonytalansági tényezők ellensúlyozása
és szavatolótőke megfelelési szintjének növelése érdekében, a KGFB és lakossági tömeg casco termékek
viszontbiztosítási arányát 2020. január 1-jétől visszamenőleges hatállyal 46%-ról 60%-ra (vissza) emeli.
A Biztosító ezen felül döntést hozott az LTC casco biztosítása díjának jelentős emeléséről is.
A meghozott döntéseknek megfelelően szükségessé vált a korábban véglegesnek szánt 2020. évi üzleti terv
módosítása is. A 2020. évi végleges tervben a fenti döntések hatásán túl a Biztosító figyelembe vette az
utasbiztosítás díjbevételének a járvány következtében várható jelentős csökkenését.
A Biztosító viszontbiztosítási partnerei esetében a hitelminősítés koronavírus-járvány miatt bekövetkező kismértékű
negatív változását két partnernél, az Aspen Re-nél és a Swiss Re-nél tapasztalta. Az Aspen Re minősítését az
S&P egy fokozattal, „A”-ról „A-”-ra rontotta. A Swiss Re S&P minősítése „AA-”, „nagyon erős” megerősítésre került,
azonban a minősítő a minősítési kilátást („outlook”) stabilról negatívra rontotta.
A Biztosító további viszontbiztosítási partnerei esetében a minősítés romlását, vagy annak előjeleit nem tapasztalta
és ismeretei szerint viszontbiztosítói nem tartoznak a járvány hatásai következtében erős eszköz és forrás oldali
sokkok által érintett, meggyengült tőkehelyzettel rendelkező viszontbiztosítók közé.
Az év egészét tekintve a Biztosító a 2020. évben a koronavírus-járvány, vagy következményei hatására jelentős,
végleges eszközcsökkenést nem tapasztalt, illetve eredménytermelő képességének csökkenését sem tapasztalta.
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A jelenleg rendelkezésére álló információk és elvégzett elemzések alapján a Biztosító tőkemegfelelése, likviditása
üzletmenetének folytonossága előreláthatólag biztosított, azt a koronavírus-járvány várható és valószínűsíthető
hatásai, következményei sem veszélyeztetik.
A Biztosító kockázati profiljának és tőkehelyzetének összefoglaló értékelése
A Biztosító a kockázati profilját elsősorban a fizetőképesség értékelése céljából végzett, Szolvencia II. standard
modell szerinti szavatolótőke-követelmény számítások során kapott értékelési eredmények alapján mutatja be.
E számítások a Biztosító által vállalt egyes kockázatok esetében a 0,5%-os valószínűséggel bekövetkező
kedvezőtlen események eredményhatását becsülik, így azt mutatják be, hogy a Biztosító egy-egy ilyen gyakoriságú
kedvezőtlen esemény hatására külön-külön és összességében mekkora veszteséget szenvedne el. Ezért a
szavatolótőke-követelmény számítás eredményei jól jellemzik a Biztosító által vállalt kockázatok nagyságát és
összetételét, a Biztosító kockázati profilját.
A standard modell szerinti értékelés eredményeként kapott szavatolótőke-követelmény a Biztosítóval szemben a
hatályos jogszabályok szerint támasztott tőkekövetelmény nagyságát határozza meg.
A Biztosító standard modell szerint számított szavatolótőke-követelménye, szavatolótőkéje és megfelelési mutatója
a tárgyév végén és a tárgyévet megelőzően az alábbiak szerint alakult:
A Biztosító szavatolótőkéje, standard modell szerinti szavatolótőke-követelménye és megfelelési
mutatója (mFt)
Megnevezés
Szavatolótőke-követelmény (standard modell)

2019.12.31

2020.12.31

3 555

3 338

Szavatolótőke

6 792

7 627

Megfelelési mutató (standard modell)

191%

228%

A Biztosító szavatolótőkéjének összetételét bemutató S.23.01.01 táblázat a 2. számú mellékletben található.
A Biztosító saját kockázat- és fizetőképesség értékelési rendszert (ORSA) működtet, melyben a standard modell
szerinti értékeléstől egyes kockázatok esetében a Biztosító sajátosságainak megfelelően eltér. A Biztosító saját
kockázat- és fizetőképesség értékelési rendszere (ORSA) szerint elvégzett értékelések eredményét az éves
kockázatkezelési jelentés (belső ORSA jelentés), illetve a felügyeleti ORSA jelentés tartalmazza. Ez utóbbit
jelentést a Biztosító a felügyelő hatóság részére megküldi.
A saját kockázat- és fizetőképesség értékelési rendszere (ORSA) szerint elvégzett értékelések eredménye alapján
a Biztosító szavatolótőke-követelménye összességében alacsonyabb a Szolvencia II. standard modell szerinti
értékelés alapján kapott szavatolótőke-követelmény értékénél.
A Biztosító saját kockázat- és fizetőképesség értékelési rendszere (ORSA) szerint elvégzett értékelések alapján
számított szavatolótőke-követelménye és megfelelési mutatója a tárgyév végén és a tárgyévet megelőzően az
alábbiak szerint alakult.
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A Biztosító szavatolótőkéje, saját kockázat és fizetőképesség értékelési rendszere (ORSA)
szerinti szavatolótőke-követelménye és megfelelési mutatója (mFt)
Megnevezés

2019.12.31

2020.12.31

Szavatolótőke-követelmény (saját értékelés, ORSA)

2 727

2 860

Megfelelési mutató (saját értékelés, ORSA)

249%

267%

A Biztosító kockázati profiljának alakulását a főbb kockázati csoportok vonatkozásában vállalt kockázatok
nagysága és egymáshoz viszonyított arányai határozzák meg.
A Biztosító standard modell szerinti kockázati profilja a legfontosabb kockázati kategóriák szerint, a
Biztosító lényeges kockázatainak bemutatása

A Szolvencia II. standard modell szerinti szavatolótőke-követelményének alakulása a tárgyévben (mFt)
Megnevezés

2019.12.31 2020.12.31 Változás % Változás mFt

Szavatolótőke-követelmény
Működési kockázat
Alap szavatolótőke-követelmény
Diverzifikációs hatás modulok között
Modulok összege

3 555

3 338

-6%

-216

450

465

3%

15

3 105

2 873

-7%

-232

-637

-726

14%

-88

3 742

3 599

-4%

-143

Modulokon belüli diverzifikációs hatással csökkentett tőkekövetelmény
Piaci kockázat

488

532

9%

44

Partner (csőd) kockázat

451

540

20%

88

0

0

0%

0

129

178

38%

49

2 674

2 349

-12%

-326

Életbiztosítások kockázata
Egészségbiztosítások
(és balesetbiztosítások) kockázata
Nem-életbiztosítások kockázata

A Biztosító standard modell szerinti szavatolótőke-követelményét kockázati modulonként bemutató S.25.01.21
táblázat a 3. számú mellékletben található.
A tárgyév végén a Biztosító kockázati profiljában a nem-életbiztosítások kockázata, azon belül az árazási (díj)
kockázat volt a meghatározó elem. A Biztosító kockázati profiljának a standard modell szerinti tőkekövetelmények
változásában megfigyelhető legfontosabb tárgyévi változásai közül a nem-életbiztosítási kockázat szavatolótőkekövetelményének csökkenését érdemes kiemelni.

C.1. Biztosítási kockázat
A Biztosító egyes kockázatokra vonatkozó Szolvencia II. standard modell szerint számolt tőkekövetelményei az
alábbiak szerint alakultak.
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C.1.1. Nem-életbiztosítási kockázatok
A nem-életbiztosítási kockázatok között a nem-életbiztosítási árazási és tartalékolási kockázatot, a neméletbiztosítási törlési kockázatot és a nem-életbiztosítási katasztrófa kockázatot értékelte a Biztosító.
A nem-életbiztosítási kockázatok Szolvencia II. standard modell szerinti, egyes részkockázatok közti diverzifikációs
hatások figyelembe vételével számolt tőkekövetelménye 2020 során 326 mFt-tal (12%-kal) csökkent (2020: 2 349
mFt vs. 2019: 2 674 mFt).
C.1.1.1. Nem-életbiztosítási árazási és tartalékolási kockázat

A nem-élet árazási és tartalékolási kockázat diverzifikációs hatás figyelembe vétele nélkül becsült
tőkekövetelménye a 2019 év végi értékéhez képest 358 m Ft-tal (14%-kal) csökkent (2020: 2.159 mFt vs. 2019:
2.516 mFt).
Az év során a nem-élet árazási és tartalékolási kockázaton belül az árazási kockázat és a tartalékolási kockázat
szavatolótőke-szükséglete egyaránt jelentős csökkenést mutatott.
C.1.1.1.1. Nem-életbiztosítási árazási kockázat
A Szolvencia II. standard modell módszertana szerint a nem-életbiztosítások árazási kockázatának
tőkekövetelménye a viszontbiztosítások figyelembevételével számolt nettó díjbevétel alakulásával arányos. A
Biztosító standard modell szerinti nem-élet árazási kockázat diverzifikációs hatás figyelembe vétele nélkül becsült
tőkekövetelménye 305 mFt-tal (14%-kal) csökkent (2020: 1.872 mFt vs. 2019: 2.177 mFt).
A csökkenés oka a Biztosító KGFB és lakossági tömeg casco termékeire vonatkozó arányos (Quota Share, QS)
viszontbiztosítási védelmének 60%-osra történt (vissza) emelése volt.
2020-ban a bruttó KGFB kárhányad 53,05%, a lakossági tömeg casco termékek kárhányada a tárgyévben 64,79%,
illetve a lakásbiztosítások kárhányada 48,31% volt.
A Biztosító árazási kockázatának mértékét alapvetően meghatározzák a vállalt biztosítási kockázatok
tőkekövetelményét csökkentő arányos viszontbiztosítások és az XL viszontbiztosítások.
A KGFB és lakossági tömeg casco (LTC, LSC, KÖBE Casco) termékekre a Biztosító 2019-ben 50%-os, 2020-ban
60%-os arányos (Quota Share - QS) viszontbiztosítással rendelkezett.
A KGFB terméket védő XL viszontbiztosítás 125 mFt-tól, a vagyon-, baleset, utas- és casco biztosításokat védő
kockázatonkénti és katasztrófa fedezet pedig 130 mFt-tól (egyes termékek esetében alacsonyabb összegtől) nyújt
fedezetet a nagy összegű károkra.
C.1.1.1.2. Nem-életbiztosítási tartalékolási kockázat

A tartalékolási kockázat a nettó biztosítástechnikai kártartalékok, pontosabban a viszontbiztosítóktól várt
megtérítésekkel csökkentett bruttó kártartalékok nagyságával arányos.
A Biztosító nem-élet tartalékolási kockázatának Szolvencia II. standard modell szerint számított, diverzifikációs
hatás figyelembe vétele nélkül becsült tőkekövetelménye 52 mFt-tal (15%-kal) csökkent a 2019. év végi értékhez
képest (2020: 287 mFt vs. 2019: 339 mFt).
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A tartalékolási kockázat szavatolótőke-követelmény csökkenésének oka a tartalékolási kockázat mennyiségi
mérőszámának jelentős mértékű csökkenése volt, melyet nagyobbrészt a függőkár tartalékok csökkenése
magyaráz, illetve szintén csökkentette a tőkekövetelményt a várt, de még nem esedékes VB jutalékok összegének
növekedése, amely az alacsony kárhányadok miatt következett be.
Az MNB 2015. októberi ideiglenes végzésében a Biztosító esetében (számviteli) tartalékhiányt állapított meg. A
Biztosító az MNB által becsült tartalékhiány megszüntetésére a tartalékolási kockázat 90%-ának kezelésére
alkalmas, a tartalékolási kockázat viszontbiztosításba adását célzó viszontbiztosítási szerződést (LPT/ADC
szerződés) kötött. A tárgyév végén a Biztosító 2015. év végéig történt KGFB káraira képzett nettó számviteli
függőkár tartalékai pozitív nettó lebonyolítási eredményt mutatnak, így a 2015. év végi KGFB függőkár tartalék
lebonyolítási eredményekben az esetleges tartalékhiány realizálódásának jelei a tárgyév végéig nem mutatkoztak.
A tartalékolási kockázatokkal kapcsolatban fontos megemlíteni a regressz bevételek alakulását. A kármegtérülések
összege a tárgyévben 282 mFt volt.
C.1.1.2. Nem-életbiztosítási törlési kockázat

A nem-életbiztosítási törlési kockázatra a Biztosító 2020. II. negyedévtől szavatolótőke-követelményt számol. A
nem-életbiztosítások törlési kockázatának diverzifikációs hatás figyelembe vétele nélkül becsült tőkekövetelménye
2020 év végén 336 m Ft volt.
C.1.1.3. Nem-életbiztosítási katasztrófa kockázat

A Biztosító a katasztrófa károk ellen is viszontbiztosításokat vásárol, illetve ezekkel csökkenti saját megtartott
kockázatát.
A katasztrófa kockázat tőkekövetelményét elsősorban az XL és katasztrófa XL viszontbiztosítások belépési pontjai,
felső határai és a tényleges egyedi kockázatvállalások határozzák meg. Ezért a Biztosító kiemelt figyelmet fordított
arra, hogy a nagy egyedi és koncentrált kockázatok vállalását és a szerzési mennyiségeket a viszontbiztosítási
szerződésekkel összehangolja annak érdekében, hogy a katasztrófa kockázat tőkekövetelménye a jelenlegi szinten
maradjon.
A nem-életbiztosítások katasztrófa kockázatának diverzifikációs hatás figyelembe vétele nélkül becsült
tőkekövetelménye 2020 év végére valamelyest növekedett (2020: 478 mFt vs. 2019: 474 mFt).
A Biztosítónak a katasztrófa XL viszontbiztosítás belépési határát elérő katasztrófa kára a tárgyévben nem volt.

C.1.2. Életbiztosítási kockázatok
A Biztosító a KGFB-termék felelősségi járadéktartalékának - a számviteli beszámolóhoz készített mérlegben a
matematikai tartalékok között szereplő – összegét, a fizetőképesség értékelése céljából készített (Szolvencia II.)
mérlegben az egészség- és balesetbiztosítások soron mutatta be. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Biztosítónak a
Szolvencia II. rendszerben nincs életbiztosítási kockázata.
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C.1.3. Egészség- és balesetbiztosítási kockázatok
2020. év végén a Biztosító egészség- és balesetbiztosítási kockázatának az egyes részkockázatok közti
diverzifikációs hatások figyelembe vételével becsült tőkekövetelménye 178 m Ft-ra nőtt (38%, 2019: 129 m Ft), a
változás jelentős.
A Biztosító egészség- és balesetbiztosítási kockázatának meghatározó részét a KGFB járadékokhoz kapcsolódó
kockázatok adják.
A Biztosítónak az üzletágat érintő, a viszontbiztosítási fedezetek alsó határát elérő KGFB, vagy katasztrófa kára a
tárgyévben sem volt.
A Biztosító különleges célú gazdasági egységeket nem alkalmaz.

C.2. Piaci kockázat
A Biztosító a piaci kockázatok között a kamatláb kockázatot, a részvény kockázatot, a részesedések kockázatát,
az ingatlan befektetési kockázatot, a deviza árfolyamkockázatot, a koncentrációs kockázatot és az árfolyamrés
kockázatot (spread risk) értékelte.
A Szolvencia II. standard modell szerinti, piaci kockázatokra - az egyes kockázatok közötti diverzifikációs hatás
figyelembe vételével - számított tőkekövetelmény értéke 2020 végére 44 mFt-tal (9%-kal) nőtt az előző év végi
értékhez képest (2020: 532 mFt vs. 2019: 488 mFt).
A piaci kockázathoz sorolt kockázatok alá tartozó eszközöket a Biztosító a „prudens személy” alapelvével
összhangban fektette be.
Így a teljes eszközportfólió befektetése csak olyan eszközökbe és instrumentumokba történt, amelyek kockázatát
a Biztosító megfelelően tudta azonosítani, felmérni, figyelemmel kísérni, kezelni, ellenőrizni és jelenteni, illetve
megfelelően figyelembe tudta venni saját kockázat- és szavatolótőke-megfelelés értékelése során. A Biztosító
minden eszköze olyan módon lett befektetve, hogy az biztosítsa a portfólió egészének biztonságát, minőségét,
likviditását és nyereségességét.
Az eszközök hozzáférhetősége, gyors értékesíthetősége likviditásuk révén biztosított. A biztosítástechnikai, illetve
számviteli biztosítástechnikai tartalékok fedezete céljából tartott eszközökre, de a teljes eszközportfolióra is igaz,
hogy befektetésük során a Biztosító figyelembe vette a befektetési politikában megfogalmazott befektetési
célkitűzéseket, a kötelezettségek jellegét és futamidejét, megítélése szerint a befektetési döntések meghozatala
során az összes szerződő legjobb érdeke szerint járt el.
Az alábbiakban a Biztosító piaci kockázataihoz tartozó egyes kockázatokra vonatkozó változásokat ismertetjük
részletesebben.

C.2.1. Kamatláb kockázat
A Szolvencia II. standard modell szerint a kamatláb kockázatra a diverzifikációs hatás figyelembe vétele nélkül
számított tőkekövetelmény 113 mFt volt 2020 végén (2019: 65 mFt).
A kamatlábkockázat az eszköz- és forrásoldali kamatláb kockázati kitettségek különbségétől és e kitettségek
átlagos hátralévő futamidejétől (duration), illetve kamatláb kockázat érzékenységétől függ.
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A tárgyév végére az eszköz- és forrásoldali kitettség eltérése, 3.263 mFt eszköz oldali többletet mutatott
(2019: 2 121 mFt). Az eszköz és forrás oldal közti különbség növelte a kamatlábkockázatot és az ehhez rendelt
tőkeszükségletet.
A tárgyévben a piaci hozamszint összességében növekedést mutatott: az éven belüli futamidejű értékpapírok
esetében 29-37 bázispontos, a 3-5 éves futamidő 7-42 bázispontos, míg a 10 éves futamidejű értékpapírok
esetében 7 bázispontos csökkenés következett be.

C.2.2. Részvények és részesedések kockázata
Részvények, illetve részesedések kockázata miatti szavatolótőke-követelményt a 100%-os tulajdonú VENYIGE 3
AUTÓJAVÍTÓ Kft.-re vonatkoztatva számolt a Biztosító.
A részvénykockázat és részesedés kockázat Szolvencia II. standard modell szerint számolt diverzifikációs hatás
figyelembe vétele nélkül becsült tőkekövetelménye így 2020-ban 14 mFt volt (2019: 14 mFt).
A VENYIGE 3 AUTÓJAVÍTÓ Kft. nyereségesen végezte tevékenységét az év során.

C.2.3. Ingatlan kockázat
A Biztosítónak a tárgyévben jelentős ingatlan kockázattal a 100%-os tulajdonában lévő VENYIGE 3 Ingatlan Kft.vel összefüggésben rendelkezett. Az ingatlan kockázat szavatolótőke követelményét növelték, továbbá valamelyest
a bérelt területi irodák és egy kisebb összegű ingatlan beruházás.
A Biztosító ingatlan kockázatának diverzifikációs hatás figyelembe vétele nélkül számolt tőkekövetelménye
2020. év végén 375 mFt volt (2019: 375 mFt).
A VENYIGE 3 INGATLAN Kft. - részben saját eszközökből finanszírozott - komfortnövelő beruházásokkal
folyamatosan fejleszti a telephelyet, tevékenységét stabilan nyereségesen végzi.

C.2.4. Devizaárfolyam kockázat
A devizaárfolyam kockázat Szolvencia II. standard modell szerint számított, diverzifikációs hatás figyelembe vétele
nélkül becsült tőkekövetelménye 2020. év végére 62 mFt-tal csökkent a 2019. év végi értékhez képest (2020: 80
mFt vs. 2019: 142 mFt).
Devizaeszközök tartására a nemzetközi károk tartalékának fedezetéhez van szükség. A Biztosító a
devizanemenkénti eszköz-forrás egyezés folyamatos biztosítására törekszik: a nemzetközi károk tartalékát
devizanemenként egyezteti a befektetésekkel.
Az év során a Biztosító sikeresen csökkentette az eszköz-forrás eltérés mértékét, ami a szavatolótőke-követelmény
csökkenését eredményezte.

C.2.5. Koncentrációs kockázat
A koncentrációs kockázat diverzifikációs hatás figyelembe vétele nélküli tőkekövetelménye a Szolvencia II.
standard modell szerint 2020. év végén 143 mFt volt. (2019: 66 mFt).
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A koncentrációs kockázat diverzifikációs hatás figyelembe vétele nélkül számolt tőkekövetelményének
meghatározása során a Biztosító a leányvállalatok közül a VENYIGE 3 INGATLAN Kft-t a kockázati profilja alapján
ingatlanként (illetve a Biztosító saját ingatlanaként) vette figyelembe, a VENYIGE 3 AUTÓJAVÍTÓ Kft-t pedig
részesedésként.
Az év során végbement növekedés oka meghatározó részben az volt, hogy 2020-tól már nem lehet csökkentett
mértékben alkalmazni a kockázatkoncentráció részmodulnak a standard formulával összhangban történő
számításakor alkalmazott standard paramétereket a tagállamok központi kormányzataival, vagy központi bankjaival
szembeni, bármely más tagállam fizetőeszközében denominált és finanszírozott kitettségek vonatkozásában.
Ez azt eredményezte, hogy egy a Biztosító portfoliójában lévő euróban kibocsátott kötvény miatt a koncentrációs
kockázat a duplájára nőtt. A változás már az I. negyedévben bekövetkezett, az év második felében a koncentrációs
kockázat miatti szavatolótőke-követelmény csak kisebb mértékben változott.

C.2.6. Kamatrés (spread) kockázat

A spread risk diverzifikációs hatás figyelembe vétele nélküli tőkekövetelménye a Szolvencia II. standard modell
szerint a tárgyév végén 51 mFt volt. (2019: 54 mFt).
A kamatrés kockázatra is érvényes, hogy 2020-tól már nem lehet csökkentett mértékben alkalmazni a kamatrés
kockázat részmodul standard formulában rögzített paramétereit a tagállamok központi kormányzataival, vagy
központi bankjaival szembeni, bármely más tagállam fizetőeszközében denominált és finanszírozott kitettségek
vonatkozásában.

C.3. Hitelkockázat
A Biztosító hitelkockázata annak kockázata, hogy a másik szerződéses fél valamilyen fizetési kötelezettségét nem
tudja a szerződési feltételeknek megfelelően teljesíteni.
Ide sorolható a koncentrációs kockázat, a partnerkockázat (counterparty risk): elsősorban a viszontbiztosítók
nemteljesítési kockázata továbbá ide tartozik az ún. ügyfélkockázat: a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelekkel
szembeni hitelkockázat, valamint a kibocsátói kockázat (issuer risk): a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
kibocsátóival szembeni hitelkockázat. A koncentrációs kockázat tőkekövetelménye a C.2.5 pontban került
ismertetésre.

C.3.1. Partner kockázat
A partnerkockázatok miatt számítandó tőkeszükséglet nagysága:
-

a VB-partnerek és a számlavezető bank fizetőképességétől,

-

a tőlük várt fizetmények, illetve a náluk elhelyezett eszközök mennyiségétől („Type 1” kitettség), továbbá

-

a díj, a biztosítási adó és egyéb kintlévőségek nagyságától („Type 2” kitettség) függ.

A Biztosító esetében a partnerkockázat (counterparty risk) elsősorban annak kockázata, hogy a Biztosító
viszontbiztosítói, banki partnerei, szerződői, vagy egyéb partnerei nem tudják fizetési kötelezettségüket teljesíteni,
melynek révén a Biztosítónak vesztesége keletkezhet.
A partnerkockázat (counterparty risk) Szolvencia II. értékelés szerinti diverzifikációs hatás figyelembe vétele nélkül
számolt tőkekövetelménye 88 mFt-tal (20%) nőtt az év során (2020: 540 mFt vs. 2019: 451 mFt).
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Viszontbiztosítók és banki partnerek felé fennálló kitettségek („Type 1” kitettség)
A Biztosító viszontbiztosítási partnerei A, illetve AA minősítésűek.
A Szolvencia II. szerinti partner nemteljesítési kockázatot befolyásoló további tényezők közül a számlavezető bank
hitelminősítése sem változott, a bank felé fennálló kitettség, a bankszámlákon lévő összeg viszont az előző év
végéhez képest nőtt. A növekedést meghatározó részben a devizaszámlákon lévő összegek növekedése okozta,
mivel az EUR és a GBP összegeket a piacon elérhető negatív hozamszinteken nem kívánta befektetni a Biztosító.
A Biztosító 2020-ban a bankokkal és viszontbiztosítókkal szemben fennálló minden esedékes követelését
problémamentesen érvényesíteni tudta.
Szerződők és egyéb partnerek felé fennálló kitettségek („Type 2” kitettség)
A Biztosító esetében az ügyfélkockázat a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek (szerződők) nemteljesítési kockázata.
A szerződőkkel szembeni követelések Szolvencia II. mérleg szerinti értékeléséhez a Biztosító megvizsgálta azok
befolyási arányát és az értékelést ezen arányok figyelembe vételével végezte el.
Az egyéb, partnerkockázat alá tartozó (ún. „Type 2” típusú) kitettségek közül megemlítendő a módozati díjszámla
követelések csökkenése (mely jelentős részben előző években keletkezett díjelőírások törlésének következménye),
a szolgáltatásokra adott előlegek csökkenése, míg egyes (legnagyobb részben a baleseti adóhoz köthető) tételek
könyvvizsgálói javaslatra történt év végi átsorolása növelte a partnerkockázati kitettségek értékét.
A Biztosítónak 2020-ban sem az üzletkötőkkel, sem egyéb partnerekkel szembeni követelései között (az 5 éven
túli tagdíjköveteléseket kivéve) nem volt behajthatatlannak minősítendő követelése.

C.3.2. Kibocsátói kockázat
A kibocsátói kockázat a Biztosító esetében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátóival szembeni
hitelkockázat.
A Biztosító befektetési portfolióiban állami garanciájú értékpapírok és vállalati kibocsátású, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok találhatók.
A portfoliókban a forintban kibocsátott magyar államkötvények és diszkont kincstárjegyek mellett 2020 végén a
devizában fennálló kötelezettségek fedezése érdekében - az irányadó jogszabályokban előírt mennyiségben tartott („BBB” hitelminősítésű) euróban kibocsájtott állami garanciájú magyar vállalati kötvények, („AA”
hitelminősítésű) angol, („A” hitelminősítésű) cseh, valamint („BBB” hitelminősítésű) román állami garanciájú
értékpapírok voltak.

C.4. Likviditási kockázat
A Biztosító a biztosítási díjakat előre szedi be, ezért megfelelő árazás esetén a működésből eredő likviditási
kockázata igen alacsony. A Biztosító díjbevételének ütemezéséhez kapcsolódó likviditási kockázata a tárgyév
során az elért jelentős pénzügyi eredmény miatt csökkent.
A 2020. évben a jövőbeli díjakban foglalt várható nyereség teljes becsült összege a Szolvencia II. végrehajtási
rendelet 260. cikk (2) bekezdésével összhangban számítva 376 mFt volt.
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A befektetésekhez kapcsolódó esetleges likviditási problémákból eredő kockázatot a Biztosító megfelelően likvid
befektetésekkel és tudatos cash-flow menedzsment tevékenységgel igyekszik csökkenteni.
Az év során a vagyonkezelésben lévő összeg a szerződésállomány és a díjbevétel emelkedése, illetve a Biztosító
nyereséges gazdálkodása miatt növekedett.
Likviditási problémák nem fordultak elő az év során. A Biztosító a tárgyévben is folyamatos, tudatos
likviditáskezeléssel alapozta meg a hatékony pénzkezelését, biztosítva ezzel, hogy kötelezettségei határidőre
történő teljesítéséhez a megfelelő pénzmennyiség minden időpontban biztonságosan rendelkezésre álljon.
A számviteli biztosítástechnikai tartalékok eszközfedezete az elsődleges fedezetüknek számító befektetési
portfoliókban az év során folyamatosan biztosítva volt.

C.5. Működési kockázat
A működési kockázat értékelése során a hiányos, vagy nem megfelelően működő belső folyamatok, emberi
mulasztás, vagy rendszerprobléma miatti, illetve külső eseményekből származó veszteségek, nem várt, nem
tervezett többlet kiadások kockázatát értékelte a Biztosító.
2020-ban a Biztosító Szolvencia II. standard modell szerinti működési kockázat miatti szavatolótőke-követelménye
növekedett (2020: 465 mFt vs. 2019: 450 mFt).

C.6. Egyéb jelentős kockázatok
A Biztosító egyéb jelentős kockázatot nem azonosított.

C.7. Egyéb információk
A Biztosító jelentésében a kockázati profiljával kapcsolatban egyéb lényeges körülmény nem merült fel.

C.8. A kockázatok csökkentésére alkalmazott technikák és ezek eredményessége
A Biztosító e részben az általa vállalt kockázatok csökkentése érdekében tárgyévben tett intézkedéseit foglalta
össze. E részben nem így nem szerepelnek a koronavírus-járvány magyarországi megjelenése után, 2020-ban
hozott, a korábban a C. Kockázati Profil fejezet elején bemutatott intézkedések.
Piaci kockázatok
A Biztosító befektetési portfolióinak struktúrája az év során alig változott. A Biztosító által megvalósított alacsony
kockázatú befektetések a Biztosító befektetési, piaci kockázatához kapcsolódó tőkekövetelményét - és befektetési
eredményét - 2020-ban is, az előző évihez hasonlóan alacsony szinten tartották.
Biztosítási kockázatok
2019 végén a Biztosító szavatolótőke megfelelési mutatója 200% alá csökkent. A koronavírus-járvány tavaszi
megjelenése jelentősen növelte a gazdálkodás bizonytalanságát, elsősorban a befektetésekkel és a várt díjbevétel
realizálhatóságával kapcsolatos bizonytalanság nőtt meg.
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A bizonytalanságokra való felkészülés, a szavatolótőke helyzet erősítése érdekében a Biztosító 2020-ban 60%-ra
visszanövelte a KGFB és lakossági tömeg Casco termékeire vonatkozó arányos viszontbiztosítási fedezetét, ezzel
csökkentve a saját kockázatban tartott állományrész nagyságát.
A viszontbiztosítási arány növelésének és a 2020. évi eredménynek köszönhetően 2020 végére a Biztosító
szavatolótőke megfelelési mutatója elérte a 228 %-ot és ezzel kissé meghaladta a magyar biztosítók átlagát, ezzel
visszatért a stratégiában célként kitűzött pályára.
A Biztosító szakmai menedzsmentje az Igazgatótanács számára azt javasolta, hogy a Biztosító arányos
viszontbiztosítási védelmét 2021-ben tartsa változatlanul a 2020-as 60%-os szinten. Az Igazgatótanács a javaslatot
elfogadta. A Biztosító 2020 végéig a vonatkozó szerződéseket megújította.
A viszontbiztosítási arány emelése, és a KGFB szerződésállomány átlagdíjának csökkenése összességében az
árazási kockázat volumenmértékének 13%-os csökkenéséhez vezetett.
A nettó biztosítástechnikai kártartalékok - részben szintén a megnövelt viszontbiztosítási arány miatti –
csökkenésének hatására a tartalékolási kockázat volumen mértéke 14%-kal csökkent.
E változások azt jelzik, hogy a Biztosító által saját kezelésben tartott biztosítási kockázata a tárgyévben érzékelhető
mértékben csökkent.
Az MNB 2015.11.13-án kelt V-JÉ-II-1/2015. számú végzésében többek között jelentős tartalékhiányt állapított meg.
A Biztosító a tartalékhiány kezelése, a tartalékolási kockázat csökkentése érdekében ún. LPT/ADC
viszontbiztosítási szerződést kötött, mely a 2015.év végi nettó KGFB számviteli függőkár tartalékok esetleges
tartalékhiányára nyújt fedezetet, 90%-ban. A Biztosító így jelentősen csökkentette a tartalékolási kockázatát.
2020 végén a Biztosító 2015. év végéig történt KGFB káraira képzett nettó számviteli függőkár tartalékai jelentős
pozitív nettó lebonyolítási eredményt mutattak.
A jelentős pozitív lebonyolítási eredményre, az eltelt időszakban a 2015 végéig bekövetkezett károkra még
kifizetendő erősen lecsökkent összeg becsléséhez rendelkezésre álló információtöbbletre és a szerződés alapján
elérhető legkedvezőbb nyereségjutalékra tekintettel, a Biztosító 2021.01.01 dátummal az LPT/ADC szerződés
elszámolásos megszűntetését, kommutálását kezdeményezte.
A Biztosító a fenti kockázatcsökkentési technikákat eredményének

stabilitása és

a Szolvencia II.

tőkekövetelmények teljesítése érdekében alkalmazta.
Az alkalmazott kockázatcsökkentési módszerek eredményességét az alábbiak szerint követi nyomon:
-

a standard modell szerinti és saját értékelés szerinti tőkekövetelmények alakulásának folyamatos
kontrolljával,

-

az Igazgatótanács által a tőkekövetelményekre kockázatonként meghatározott limitek nyomon
követésével,

-

a

Biztosító

tevékenységét

jellemző

mutatókban,

az

elért

pénzügyi

eredményekben

a

viszontbiztosítások és egyéb kockázatkezelési módszerek lényeges hatásának kimutatásával,
-

az alkalmazott kockázatcsökkentési módszerek eredményességének a tőke megfelelési mutató
alakulásában jelentkező hatásának követésével.

A Szolvencia II. tőkekövetelményeket a Biztosító a tárgyév során is folyamatosan teljesítette és eleget tett a
Felügyelet legalább 50%-os ún. volatilitási tőkepuffer tartására vonatkozó ajánlásának.
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A fentiek alapján a Biztosító viszontbiztosítási politikáját, megkötött szerződéseit, az alkalmazott egyéb
kockázatcsökkentési módszereit eredményesnek ítéli.

C.9. A Biztosító kockázatérzékenységének mérésére alkalmazott módszerek, a
lényeges kockázatokra vonatkozó stressztesztek és érzékenységelemzés
Az e fejezetben bemutatott előre becslések, illetve stresszforgatókönyvek a Biztosító 2021. évi üzleti terve alapján
készültek.
Az elvégzett számítások szerint a Biztosító üzleti tervének teljesülése esetén a 2021. évet várhatóan 226%-os
megfelelési mutatóval zárja.
A Biztosító becsült szavatolótőkéje, szavatolótőke-követelménye és megfelelési mutatója 2021-ben
Szolvencia II. standard modell

2021

Szavatolótőke-követelmény becslés

3 842

Rendelkezésre álló saját tőke SII. becslés

8 697

SII. tőke megfelelési mutató

226%

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a Biztosító üzleti tervének teljesülése esetén a 2021. évet várhatóan
226%-os megfelelési mutatóval zárja, ami azt jelenti, hogy a teljes aggregált kockázatára vonatkozó 1/200 éves
esemény mértékét elérő jelentős sokk esetén is képes lenne teljesíteni a hatályos tőkekövetelményeket.
A szavatolótőke helyzet várható alakulása egyszeri sokkok esetén
A Biztosító a kockázatérzékenység vizsgálata keretében néhány fontosabb paraméter esetében azt is
megvizsgálta, milyen hatással van a tőkekövetelményekre és a tőkehelyzetre, ha az adott paraméter alakulása
jelentősebben eltér attól, amit a Biztosító üzleti tervének alapforgatókönyvében feltételezett.
A Biztosító lényeges kockázatnak azokat a kockázatait tekintette, melyekhez a tárgyév végén a standard modell
alapján elvégzett számítás legalább 150 mFt-os - csak a kockázatcsoporton belüli diverzifikációs hatás
figyelembevételével számolt - szavatolótőke-követelményt rendelt. A tárgyév végén a Biztosító lényeges kockázatai
az alábbiak voltak:
-

az ingatlanpiaci kockázat,

-

a partner nemteljesítési kockázat,

-

a KGFB termékhez kapcsolódó árazási és tartalékolási kockázat,

-

az árvíz, a földrengés és a tűzkár események kockázata,

-

a működési kockázat.

A fenti kockázatokkal kapcsolatos kockázatérzékenységét a Biztosító az érintett kockázatokra vonatkozó
kedvezőtlen forgatókönyvek hatásának vizsgálatával tesztelte, a katasztrófa eseményekkel kapcsolatos
kockázatok kivételével. Katasztrófa kockázatokhoz kapcsolódó feltételezett eseményekkel a Biztosító nem sokkolta
üzleti tervét, mert ezekre a kockázatokra minden évben olyan viszontbiztosítási szerződéseket köt, amelyek
alacsony szinten tartják a nagy károkból vagy katasztrófa károkból a Biztosító által saját erőből térítendő részt és
a fedezet felső határa tekintetében legalább a standard modell szerinti 200 éves szcenáriókat lefedik.
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A Biztosító kockázattűrő képességét egyszeri sokkokkal szemben úgy tesztelte, hogy a 2021-es évre megvizsgálta
a szavatolótőke többlet elégségességét abban az esetben, ha a standard modell szerint egy-egy lényeges
kockázatra számolt kockázati mérték (99,5% VaR) szerint becsült, ritkán bekövetkező váratlan nagy veszteség,
kár, többlet költség 100%-ának megfelelő stressz valóban bekövetkezne az alapforgatókönyvhöz képest valamely
évben.
A számítás eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza.
A Biztosító becsült, a tőkekövetelményen felüli, maradék szavatoló tőke többlete 2021-ben a lényeges
kockázatokra alkalmazott egyszeri, a standard modell szerinti tőkekövetelmény 100%-ának megfelelő
sokk után (mFt-ban)

Maradék többlet tőke

Becsült megfelelési mutató
a sokk után 2021 végén

Működési kockázat

4 325

213%

Részvény kockázat

4 841

226%

Partnerkockázat

4 335

213%

Nem-élet árazási kockázat

2 881

175%

Nem-élet tartalékolási kockázat

4 225

210%

Nem-élet katasztrófa kockázat

4 378

214%

A sokkolt kockázat megnevezése

A Biztosító a becslések szerint minden lényeges kockázatra a standard modell szerint meghatározott kockázati
mértéknek (99,5% VaR) megfelelő nem tervezett stressz hatás 2021. évi egyszeri bekövetkezése esetén jelentős
tőketöbblettel rendelkezne és minden sokk esetében, a sokk után képes lenne teljesíteni az MNB 50%-os volatilitási
tőkepufferre vonatkozó ajánlását.
A Biztosító a kockázatérzékenység vizsgálata keretében néhány fontosabb paraméter esetében azt is
megvizsgálta, milyen hatással van a tőkekövetelményekre és a tőkehelyzetre, ha az adott paraméter alakulása
jelentősebben eltér attól, amit a Biztosító az alapforgatókönyvben feltételezett.
Az alapforgatókönyvtől való eltérések hatása az alapváltozathoz viszonyítva, egy lényeges paraméter /
feltételezés kedvezőtlen (sokkolt) alakulásával számolva.

Paraméter

Alapváltozat

Új szerzések száma

Alap Üzleti terv

VB-arány csökkentése

60%, évente
csökken

KGFB kárhányad
Igazgatási költséghányad
MABISZ KSZ eredmény
Venyige 3 Ingatlan Kft értéke

-5%

ponttal

43,00%
11,03%
150 m Ft évente
befektetési
hozam
feltételezés szerint növekvő

Sokk feltételezés

Becsült megfelelési
mutató 2021 végén

150% az alap
tervváltozathoz viszonyítva

204%

10% pont csökkenés

207%

+3 % pont
+4 % pont
0 mFt

213%
208%
222%

10% csökkenés

224%

Az új szerződések darabszámára és az igazgatási költséghányadra vonatkozó sokkokat, az egyszerűsítés
érdekében, a számítások során a Biztosító csak a legfontosabb termékeire (KGFB, lakásbiztosítások, lakossági
tömeg Casco termékek) alkalmazta. A Biztosító díjbevételének 97%-át a KGFB a lakásbiztosítások és a lakossági
tömeg casco termékek adják, ezért az egyszerűsítéssel a Biztosító lényeges becslési hibát nem követett el.
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Az új szerzések számának az alapforgatókönyvhöz viszonyított 50%-os növelése, a KGFB és lakossági tömeg
casco termékekre vonatkozó arányos viszontbiztosítás 10% pontos csökkentése, a KGFB kárhányad 3%-os, az
igazgatási költséghányad 4% pontos növelése, a MABISZ KSZ eredmény elmaradása, vagy a Biztosító legnagyobb
részesedésén 10%-os értékvesztés kedvezőtlenül érintené a megfelelési mutatót.
Ennek ellenére a 2021-es évben a Biztosító tőke megfelelési mutatója e paraméterek külön-külön bekövetkező
feltételezett kedvezőtlen alakulása esetén is a 204-224%-os sávban mozogna. Tehát a Biztosító egy-egy
jelentősebb területen bekövetkező közepes sokk esetén is az MNB 50%-os volatilitási tőkepufferre vonatkozó
ajánlásában szereplő értéket meghaladó tőke megfelelési mutatóval rendelkezne.
A szavatolótőke helyzet várható alakulása kombinált sokkok esetén
A Biztosító 2021. évi üzleti terve alapváltozatának kockázatérzékenységét három, sokkolt paraméterekkel készült
további változattal tesztelte.
I. sokkolt tervváltozat
Az I. sokkolt tervváltozat eltérései a 2021. évi üzleti tervben szereplő becsült értékektől, előirányzatoktól
2021. évi
üzleti terv

I. sokkolt
tervváltozat

KGFB kárhányad

43,00%

43,00% + 8,00%

Igazgatási költséghányad

11,03%

11,03%+4%

Paraméter

Ebben a változatban a Biztosító azzal számol, hogy a 2021. évi KGFB kárhányad a tervezetthez képest kedvezőtlen
irányba tér el az eddig tapasztalt legnagyobb mértékben, 8% ponttal. Az igazgatási költségek tekintetében e változat
közel 4% pontos nem várt túlköltéssel számol az alaptervhez képest.
A szavatoló tőke és tőkekövetelmény alakulása az I. sokkolt pesszimista tervváltozat esetén
2021 alap
változat

I. sokkolt
változat

Szavatolótőke-követelmény becslés

3 842

3 818

Rendelkezésre álló saját tőke SII. becslés

8 697

6 872

SII. tőke megfelelési mutató

226%

180%

Szolvencia II. standard modell

Az elvégzett számítások szerint a fenti sokkok bekövetkezése esetén a Biztosító a tervezett 1 031 mFt-os eredmény
helyett -810 mFt-os pénzügyi Beszámoló szerinti veszteséggel zárná a 2021. évet. A veszteség miatt a Biztosító
szavatoló tőke megfelelési mutatója 2021 végére az alapforgatókönyv szerint várt 226%-hoz képest 180%-ra
csökkenne.
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II. sokkolt tervváltozat
A II. sokkolt tervváltozat eltérései a 2021. évi üzleti tervben szereplő becsült értékektől, előirányzatoktól
2021. évi
üzleti terv

II. sokkolt
tervváltozat

KGFB kárhányad

43,00%

43,00% + 3,00%

MABISZ KSZ eredmény

150 mFt

0 mFt

0 mFt

-250 mFt

Paraméter

A VENYIGE 3 INGATLAN Kft, ingatlan értékének csökkenése

Ebben a változatban a Biztosító szintén azzal számol, hogy a 2021. évi KGFB kárhányad a tervezetthez képest
kedvezőtlen irányba tér el, de ebben az esetben az eltérés 3% pont, mely a Biztosító átlagos (kedvező és
kedvezőtlen) eltéréséhez közeli érték.
A Biztosító a múltbeli tapasztalatok alapján az utóbbi években általában kedvező irányban tért el előrebecsült,
díjszámításokkal megalapozott tervezett kárhányadától.
E változatban a Biztosító az egyéb biztosítástechnikai bevételek között legjelentősebb tétel, a MABISZ KSZ
eredmény tekintetében a tervezett 150 mFt kiesésével, és a részesedési kockázatot meghatározó, a Biztosító saját
ingatlanát birtokló és kezelő, 100%-os tulajdonú VENYIGE 3 INGATLAN Kft. ingatlanának 250 mFt-os
(17,5%-os) leértékelődésével számol az alaptervhez képest.
A szavatoló tőke és tőkekövetelmény alakulása a II. sokkolt pesszimista tervváltozat esetén
2021 alap
változat

II. sokkolt
változat

Szavatolótőke-követelmény becslés

3 842

3 739

Rendelkezésre álló saját tőke SII. becslés

8 697

7 874

SII. tőke megfelelési mutató

226%

211%

Szolvencia II. standard modell

Az elvégzett számítások szerint a fenti sokkok bekövetkezése esetén a Biztosító a tervezett 1.031 mFt-os eredmény
helyett 446 mFt-os eredménnyel zárná a 2021. évet. A sokkok hatására a Biztosító szavatoló tőke megfelelési
mutatója 2021 végére az alapforgatókönyv szerint várt 226%-hoz képest 211%-ra csökkenne.
III. sokkolt tervváltozat
A III. sokkolt tervváltozat eltérései a 2021. évi üzleti tervben szereplő becsült értékektől, előirányzatoktól
2021. évi
üzleti terv

III. sokkolt
tervváltozat

KGFB kárhányad

43,00%

43,00% + 3,00%

MABISZ KSZ eredmény
KGFB, Lakásbiztosítás és lakossági tömeg casco
termékek szerzés száma terv fölött növekszik
- KGFB

150 mFt

0 mFt

Paraméter

+50%

- Lakásbiztosítás

+50%

- Lakossági tömeg casco

+50%

Ebben a változatban a Biztosító azzal számolt, hogy a 2021. évi KGFB kárhányad a tervezetthez képest 3% ponttal
tér el kedvezőtlen irányba az alapforgatókönyvtől, valamint az egyéb biztosítástechnikai bevételek között a
legjelentősebb tétel, a MABISZ KSZ eredmény tekintetében a tervezett 150 mFt helyett 0 mFt-tal kalkulált.
Végül ez a változat az alapforgatókönyvhöz képest a meghatározó termékek esetében (KGFB, lakásbiztosítások,
lakossági tömeg casco termékek) 50%-os többlet szerzési teljesítményt tételezett fel.
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A szavatolótőke és tőkekövetelmény alakulása a III. sokkolt tervváltozat esetén
Szolvencia II. standard modell

2021 alap
változat

III. sokkolt
változat

3 842

4 057

Szavatolótőke-követelmény becslés
Rendelkezésre álló saját tőke SII. becslés

8 697

8 483

SII. tőke megfelelési mutató

226%

209%

Az elvégzett számítások szerint a fenti sokkok bekövetkezése esetén a Biztosító a tervezett 1 031 mFt-os eredmény
helyett 792 mFt-os eredménnyel zárná a 2021. évet. A Biztosító szavatolótőke megfelelési mutatója 2021 végére
az alapforgatókönyv szerint várt 226%-hoz képest 209%-ra csökkenne.
A fenti forgatókönyvek alapján megállapítható, hogy a Biztosító kivételesen erőteljes sokkok esetén is várhatóan
képes lenne a szavatolótőke-követelmény teljesítésére 2021 végén úgy, hogy egyben az MNB 150%-os volatilitási
tőkepufferre vonatkozó ajánlásának is megfelel a sokkok után.
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D. Szavatolótőke-megfelelési értékelés
D.1. Eszközök és források értékelése
A Biztosító az alábbi részben mutatja be a fizetőképesség értékelése céljából készített értékelés (a továbbiakban:
„Szolvencia II. értékelés”, „Szolvencia II. mérleg, SII mérleg”) során alkalmazott módszerek és legfontosabb
feltevések és a pénzügyi Beszámolóban szereplő – a nemzeti számviteli jogszabályok alapján végzett – értékelés
során (a továbbiakban: „Szolvencia I. értékelés”, „mérleg, Szolvencia I. mérleg”) alkalmazott módszerek és
legfontosabb feltevések közötti lényeges különbségeket, minden lényeges eszközosztályra vonatkozóan,
számszerű és szöveges magyarázattal.

D.1.1. Eszközök
A Biztosító a fizetőképesség értékelése céljából végzett értékelés során készített Szolvencia II. mérlege, az
S.02.01.02 jelű táblázat, a 7. számú mellékletben található.
Az „Eszköz” oldal főbb eltérései a két mérleg között (mFt)
Eszközök

SII
Mérleg

Mérleg

Immateriális eszközök

132

Tárgyi eszközök
Befektetések
Ingatlanok
Részesedések leányvállalatokban
Részvények (Tőzsdei)

Értékelési
különbözet
0

-132

296

406

110

13 411

13 396

-14

0

0

0

1 499

1 455

-44

0

0

0

11 912

11 107

-805

Kötvények - Vállalati eszközfedezettel

0

0

0

Kötvények - Vállalati egyéb

0

834

834

Befektetési alapok

0

0

0

Hosszú távú bankbetétek

0

0

0

Egyéb befektetések

0

0

0

Kötvények - Kormányzati és nemzetközi banki kibocsájtás

Kölcsönök

5

5

0

5 656

6 284

628

4 467

5 570

1 103

1 189

715

-475

72

184

111

777

454

-323

0

0

0

Egyéb követelések

702

729

27

Halasztott szerzési költségek

395

0

-395

1 230

1 230

0

0

0

0

1 738

77

-1 661

24 414

22 765

-1 649

Viszontbiztosítók része a technikai tartalékokból
Viszontbiztosítók része a technikai tartalékokból - nem-élet
Viszontbiztosítók része a technikai tartalékokból
életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás
Egyéb követelések viszontbiztosítóktól
Követelések biztosítási ügyletekből
Követelések közvetítőktől

Bankbetétek, pénztár
Rövid távú bankbetétek
Egyéb, máshol fel nem tüntetett eszközök
Eszközök összesen
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–

Immateriális eszközök
-

A Szolvencia II. mérlegben az immateriális eszközök értékét a Biztosító 0-nak tekintette, mert ezen
eszközei nem, illetve csak kis valószínűséggel értékesíthetők más gazdálkodók számára.

Tárgyi eszközök
-

A Szolvencia II. mérlegben a (készletek nélküli) tárgyi eszközök piaci érték alapú értékeléséhez a Biztosító
előzetesen megvizsgálta a teljes tárgyi eszköz állományt. A gépjárművek értékei az aktív piaci
információknak megfelelően kerültek beállításra. A további eszközök esetében lényeges - materialitási
szintet elérő - értékelési különbséget a Biztosító nem állapított meg, így a két mérlegben a többi tárgyi
eszköz azonos értékben szerepel. A Biztosító az IFRS16 standard-nek megfelelően e soron mutatja be a
székhelyén kívül elhelyezkedő ügyfélszolgálati irodák bérleti díjának három éves diszkontált értékét.

Részesedések
-

A Biztosító két leányvállalattal rendelkezik: VENYIGE 3 AUTÓJAVÍTÓ Kft. és VENYIGE 3 INGATLAN Kft.

-

A Szolvencia II. mérlegben a VENYIGE 3 INGATLAN Kft. értékét korrigált tőkemódszerrel állapította meg
a Biztosító az alábbi képlet szerint:


LRÉ= ST- IJ – HA

ahol,
LRÉ= leányvállalati részesedések értéke
ST= a nemzeti számviteli jogszabályok alapján készült mérleg szerinti saját tőke
IJ= immateriális javak
HA= az értékhelyesbítésre és lekötött tartalékra jutó 9% halasztott adófizetési kötelezettség.
A VENYIGE 3 AUTÓJAVÍTÓ Kft. értékét a Biztosító az SII-es mérlegben - a leányvállalati magyar
mérlegben szereplő összeggel azonosan - az aktuális saját tőke összege szerint határozza meg.
Befektetések
-

Az értékpapír befektetéseket a Biztosító a Szolvencia II. mérlegében a vagyonkezelői jelentésekben
szereplő piaci értékeken mutatta be. A Szolvencia II. mérlegbe történő beállításkor e papírok értékét
számlavezető bankja, az Erste Bank középárfolyamának felhasználásával határozta meg a Biztosító.

Kölcsönök
-

A Biztosító a nemzeti számviteli jogszabályok alapján készült mérlegben az egyéb hitelek, kölcsönök
mérlegsoron a leányvállalatainak nyújtott tagi kölcsönöket mutatta be az aktuális tartozás szerinti
összegben.

-

A Biztosító értékelése szerint e kölcsönök piaci értéke a fizetendő kamatok figyelembe vételével nem térne
el materiálisan a nemzeti számviteli jogszabályok alapján készült mérlegben szereplő összegtől, ezért a
Szolvencia II. mérlegben a hivatkozott kölcsönök azonos értékkel szerepelnek.
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Követelések viszontbiztosítóktól
(Viszontbiztosítók része a technikai tartalékokból és egyéb követelések viszontbiztosítóktól)
-

A nemzeti számviteli jogszabályok alapján készült mérlegben a számviteli biztosítástechnikai
tartalékokban értékelt kötelezettségekből a viszontbiztosítóktól várt összegek eredetileg a forrás oldalon
kerültek bemutatásra, azonban az összehasonlíthatóság érdekében a fenti táblázatban azokat - igazodva
a Szolvencia II. mérleg struktúrájához - az eszköz oldalon szerepeltette a Biztosító.

-

A viszontbiztosítóktól a hatályos szerződések és elszámolások alapján a biztosítástechnikai tartalékokban
értékelt kötelezettségekkel szemben várt megtérítések a Szolvencia II. mérlegben, a viszontbiztosítók
csődkockázata miatt csökkentett összeggel az eszköz oldalon szerepelnek.
A Szolvencia II. mérlegben a viszontbiztosítóktól várt, vagy visszafizetendő, de még nem esedékes
jutalékok diszkontált és a partner kockázat miatti korrekcióval csökkentett összege a biztosítástechnikai
tartalékokban értékelt kötelezettségekkel szemben várt megtérítésekkel együtt kerül bemutatásra.

-

Az „Egyéb követelések viszontbiztosítóktól” tétel összege eltér a két mérlegben. A viszontbiztosítóknak
fizetendő, vagy általuk visszafizetendő viszontbiztosítási jutalékokhoz kapcsolódó esedékes és nem
esedékes tételeket a Biztosító a nemzeti számviteli szabályok alapján készült mérlegben az időbeli
elhatárolások között (a fenti táblázatban Egyéb, máshol fel nem tüntetett eszközök, illetve Máshol fel nem
tüntetett források) mutatta ki a tétel jellegének megfelelő mérlegoldalon. A Szolvencia II. mérlegben pedig
a viszontbiztosítási jutalékokhoz kapcsolódó esedékes összegek e soron szerepelnek, diszkontált és a
partner kockázat miatti korrekcióval csökkentett értéken.

Közvetlen biztosítási ügyletből származó követelések
-

A közvetlen biztosítási ügyletből származó követelések Szolvencia II. szabályok szerinti értékeléséhez a
Biztosító megvizsgálta és figyelembe vette azok befolyási arányát és átlagos befolyási időtartamát.

Egyéb követelések
-

Az egyéb követelések Szolvencia II. szabályok szerinti értékeléséhez a Biztosító megvizsgálta és
figyelembe vette az egyéb követelések összegében meghatározó tagdíjkövetelések befolyási arányát és
átlagos befolyási időtartamát.

Halasztott szerzési költségek
-

A Szolvencia II. mérlegben a halasztott szerzési költségeknek megfelelő összeg a díjtartalék számítás
során kerül figyelembe vételre.

Bankbetét, pénztár
-

A Szolvencia II. mérlegben a nemzeti jogszabályok szerint elkészített mérleggel megegyező értékben ezen
a soron jelennek meg a bankszámlán és a pénztárban lévő egyenlegek.

Egyéb, máshol fel nem tüntetett eszköz
A Szolvencia II. jogszabályok alapján készült mérlegben:


Az arányos (QS) viszontbiztosítási szerződésekből származó és az LPT/ADC szerződés alapján
várt nyereségjutalék a Szolvencia II. mérlegben a viszontbiztosítóktól várt megtérítések között
kerül bemutatásra.
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Az értékpapírokhoz kapcsolódó kamatelhatárolások a Szolvencia II. mérlegben a megfelelő
eszköz soron a papír piaci értékében jelennek meg.



Ugyanezen az alapon a tagi kölcsönhöz kapcsolódó elhatárolt kamatot a Szolvencia II.
mérlegben a kölcsönök/hitelek soron kell szerepeltetni.



A nemzeti számviteli jogszabályok alapján készült mérlegtől eltérően a készleteket a Szolvencia
II. mérlegben ezen a soron mutatja be a Biztosító.



A Szolvencia II. mérlegben e mérlegsoron szerepel a felmondási időn túli állapotban lévő élő
szerződések alapján követelhető tagdíjak tagdíj túlfizetéssel csökkentett és befolyási aránnyal
korrigált összege.



A nemzeti számviteli szabályok alapján készült mérlegben szereplő értékkel egyezően e soron
szerepel a költségek (szállítók és egyéb) aktív időbeli elhatárolása.

A Biztosító nem használ az EIOPA által kiadott 2015/2452 ITS-ben meghatározott, a Szolvencia II. szerinti
mérlegben szereplőktől eltérő eszközosztályokat.

D.1.2. Források
A „Forrás” oldal főbb eltérései a két mérleg között (mFt)
Források

SII
Mérleg

Mérleg

Bruttó technikai tartalékok - nem élet

12 657

Technikai tartalékok SI.

12 657

Technikai tartalékok legjobb becslés SII
Kockázati ráhagyás SII

Értékelési
különbözet

12 665

8

0

-12 657

12 185

12 185

436

436

Bruttó technikai tartalékok - egészség / Non-SLT Health

0

44

44

Technikai tartalékok SI.

0

0

0

42

42

2

2

Technikai tartalékok legjobb becslés SII
Kockázati ráhagyás SII
Bruttó technikai tartalékok – életbiztosításhoz hasonló
egészségbiztosítás / SI. - matematikai tartalékok

1 451

1 169

-282

Matematikai tartalékok SI.

1 451

0

-1 451

1 129

1 129

40

40

1 186

451

-735

304

304

0

0

82

82

Egyéb kötelezettségek

395

385

-10

Máshol fel nem tüntetett források

416

82

-334

16 408

15 138

-1 270

8 006

7 627

-379

Technikai tartalékok legjobb becslés SII
Kockázati ráhagyás SII
Közvetlen biztosítási ügyletekből származó, továbbá a
közvetítők és viszontbiztosítók felé fennálló kötelezettségek
Céltartalékok
Nem pénzintézetek felé fennálló pénzügyi kötelezettségek

Források összesen

Eszközök és Források különbsége – Saját tőke
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D.2. Biztosítástechnikai tartalékok
D.2.1.1 A biztosítástechnikai tartalékok értékelésénél alkalmazott módszerek és feltevések
Alkalmazott módszerek
A biztosítástechnikai tartalékokat a Biztosító a Szolvencia II direktívában megfogalmazott követelmények alapján,
a 43/2015. (III. 12.) sz. Kormányrendeletnek megfelelően számolja, figyelembe véve a Felügyelet állásfoglalásait,
ajánlásait. A biztosítástechnikai tartalékok két részből állnak: A kötelezettségek értékének Legjobb Becsléséből és
a Kockázati Ráhagyásból. A biztosítástechnikai tartalékok, úgynevezett egészben történő (as a whole) számítását
a Biztosító nem alkalmazza.
A Legjobb Becslés a kötelezettségek piaci értékét jelenti, melyet a Biztosító a modellezett jövőbeli pénzáramok
kockázatmentes hozamgörbével diszkontált várható jelenértékeként határoz meg. A Legjobb Becslést a Biztosító
külön számolja a kártartalékokra és a díjtartalékokra vonatkozóan.
A Kockázati Ráhagyás a Biztosító meglévő kötelezettségei kifuttatása időszakára becsült jövőbeni
tőkekövetelmények kockázatmentes hozamgörbével jelenértékre diszkontált - az irányadó jogszabályban
meghatározott nagyságú - tőkeköltsége.
Jövőbeni pénzáramok diszkontálása és valorizálása
A Biztosító a jövőbeni pénzáramok valorizálásához az MNB inflációs előrejelzéseit és inflációs célértékét,
diszkontálásához a 43/2015. (III. 12.) számú Kormányrendeletnek megfelelően az EIOPA által Magyarország
számára meghatározott, volatilitási kiigazítást tartalmazó kockázatmentes hozamgörbét használja a forintban
denominált kártartalékok megállapítása során. Az euróban denominált kártartalékok megállapítása során a
diszkontálást a Biztosító az eurózóna országai számára meghatározott volatilitási kiigazítást tartalmazó
kockázatmentes hozamgörbe alkalmazásával végzi el. A valorizálás pedig az Európai Központi Bank eurózónára
vonatkozó inflációs előrejelzései és inflációs célértéke alapján történik
A viszontbiztosítások kezelése
A Biztosító Excess of loss (XL) viszontbiztosítással, Katasztrófa kockázatok XL viszontbiztosításával (CAT XL),
arányos viszontbiztosítással (QS), illetve a 2015.12.31-ig bekövetkezett, de a határnapig még nem rendezett KGFB
károkból származó költségtartalék nélküli nettó függőkár tartalékok és felelősségi járadéktartalékok tartalékolási
kockázata 90%-ára vonatkozó védelmet biztosító Loss Portfolio Transfer/Adverse Development Cover (LPT/ADC)
viszontbiztosítással rendelkezett.
A viszontbiztosítóktól várt kifizetések csődkockázatának számszerűsítése érdekében alkalmazott korrekciót minden viszontbiztosítási partner esetében - a Biztosító a hatályos 35/2015 EU rendelet 61. cikkében meghatározott
egyszerűsített módon, az adott viszontbiztosító aktuális csődkockázati minősítésének figyelembevételével, továbbá
50%-os megtérülés feltételezésével végezte el, figyelembe véve, hogy a Biztosító viszontbiztosítóinak S&P, illetve
A.M Best minősítése igen jó, minden esetben eléri az „A” kategóriát.
A Biztosító a fizetőképesség értékelése céljából végzett tartalékszámítások során egyéb biztosítástechnikai
tartalékokat nem képzett.
43

A Biztosító 2020.12.31.-én meglévő Biztosítástechnikai tartalékait részletesen bemutató S.12.01.02 jelű táblázat a
4. számú, illetve az S.17.01.02 jelű táblázat az 5. számú mellékletben található.

D.2.1.2. A két mérleg számszerű eltérései a biztosítástechnikai tartalékok vonatkozásában
A nemzeti számviteli jogszabályok alapján készült mérlegben a számviteli biztosítástechnikai tartalékokban értékelt
kötelezettségekből a viszontbiztosítóktól várt összegek eredetileg a forrás oldalon kerültek bemutatásra, azonban
az összehasonlíthatóság érdekében a fenti táblázatokban az eszköz oldalon szerepeltette a Biztosító azokat a
Szolvencia II. mérleg struktúrájához igazodva.
Biztosítástechnikai tartalékok nem-élet
-

A források közül mindkét mérlegben a bruttó biztosítástechnikai tartalékok adják a legjelentősebb tételt.

-

A nemzeti számviteli jogszabályok alapján készült mérlegben a számviteli biztosítástechnikai tartalékokra
vonatkozó értékelési elveket alkalmazta a Biztosító, a számviteli biztosítástechnikai tartalékokra
vonatkozó jogszabályi előírások alapján.

-

A Szolvencia II. értékelési elvek szerint értékelt (diszkontált és a tételesen, szakértők által képzett függőkár
tartalékokra jellemző konzervatív felültartalékolást nem tartalmazó) nem-élet bruttó biztosítástechnikai
tartalékok kockázati ráhagyással (Risk margin) növelt értéke alacsonyabb a hatályos számviteli
tartalékolási szabályok alapján képzett bruttó biztosítástechnikai tartalékok értékénél. Az eltérést az eltérő
tartalékképzési és értékelési elvek magyarázzák.

Biztosítástechnikai tartalékok - életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítások
-

A nemzeti számviteli jogszabályok

alapján

készült mérlegben

a KGFB

termék

felelősségi

járadéktartalékának megállapítása során a számviteli biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó értékelési
elveket alkalmazta a Biztosító, melyet (a tartalék viszontbiztosítóktól várt részével együtt) ebben a
mérlegben a forrás oldalon, a matematikai tartalékok között, a számviteli felelősségi járadéktartalékokra
vonatkozó jogszabályi előírások alapján mutatott be.
-

A Biztosító nem művel életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítást, de a hatályos Szolvencia II.
értékelésre vonatozó jogszabályok szerint a KGFB termék felelősségi járadéktartalékait az életbiztosítási
tartalékolási elvek szerint kell megállapítani és az e tartalékokban lévő kötelezettségek az
életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítási kötelezettségekhez sorolandók. E tétel esetében a bruttó
biztosítástechnikai tartalék a Szolvencia II. rendszerben alkalmazott értékelési elv szerint, elsősorban a
diszkontálás hatása miatt alacsonyabb, mint a nemzeti számviteli jogszabályok alapján készült mérlegben
a felelősségi járadéktartalék számviteli matematikai tartalékok közt kimutatott összege.

D.2.1.3. A biztosítástechnikai tartalékok értéke és azok változása a tárgyévben
Az alábbi táblázatok a Biztosító által a fizetőképesség értékelése céljából készített tartalékértékelések eredményeit
foglalják össze.
A Biztosító kárkifizetési mintáival és függőkár tartalékainak alakulásával kapcsolatosan – jogszabályban előírt –
bemutatandó adatokat a 8. számú mellékletben található S.19.01.21 táblázat tartalmazza.

44

A kockázati ráhagyással növelt bruttó biztosítástechnikai (BT) tartalékok alakulása a tárgyévben (mFt)
SII bruttó BT tartalékok

2019.12.31

2020.12.31

Változás

10 868

11 335

467

Egyéb gépjármű biztosítás

741

882

141

Tűz- és egyéb vagyoni kár biztosítása

282

327

46

Gyógyászati költségek térítésére vonatkozó biztosítás

6

4

-2

Jövedelem-biztosítás

27

40

13

Gépjármű felelősségbiztosítás (GFB)

Tengeri, légi és szállítási biztosítás

2

2

0

Általános felelősség-biztosítás

51

56

5

Jogvédelmi biztosítás

0

0

0

Segítség-nyújtás

3

3

0

Különböző pénzügyi veszteségek

8

16

8

11 987

12 665

678

917

1 169

252

12 904

13 834

930

Nem-életbiztosítási kötelezettségek összesen
Nem-életbiztosításokból származó egészségbiztosítási kötelezettségek
Összesen

A Biztosító a kockázati ráhagyást is tartalmazó bruttó biztosítástechnikai tartalékai döntő többségét, 2020 végén
82%-át, a GFB üzletág tartalékai adták.
A kockázati ráhagyás alakulása a tárgyévben (mFt)
Kockázati ráhagyás

2019.12.31

2020.12.31

Változás

Gépjármű felelősségbiztosítás (GFB)

417

391

-26

Egyéb gépjármű biztosítás

28

30

2

Tűz- és egyéb vagyoni kár biztosítása

11

11

0

Gyógyászati költségek térítésére vonatkozó biztosítás

0

0

0

Jövedelem-biztosítás

1

1

0

Tengeri, légi és szállítási biztosítás

0

0

0

Általános felelősség-biztosítás

2

2

0

Jogvédelmi biztosítás

0

0

0

Segítség-nyújtás

0

0

0

Különböző pénzügyi veszteségek

0

1

0

Nem-életbiztosítási kötelezettségek összesen

460

437

-23

Nem-életbiztosításokból származó egészségbiztosítási kötelezettségek

35

40

5

Összesen

495

478

-18

A kockázati ráhagyás a bruttó biztosítástechnikai tartalékok 3,5%-át adta a 2020. év végén.

D.2.1.4. A viszontbiztosítási szerződésekből eredő várt megtérülések értéke és azok változása a
tárgyévben
A 2020-ban hatályos és a korábbi években kötött viszontbiztosítási szerződések alapján várt megtérülések
csődkockázat miatti korrekcióval csökkentett diszkontált értéke az alábbiak szerint alakult.
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A viszontbiztosítási szerződések alapján várt megtérülések alakulása a tárgyévben (mFt)
Viszontbiztosítóktól várt megtérülések

2019.12.31

2020.12.31

Változás

5 583

5 558

-26

Gépjármű felelősségbiztosítás (GFB)
Egyéb gépjármű biztosítás

42

41

-1

Tűz- és egyéb vagyoni kár biztosítása

-15

-18

-3

Gyógyászati költségek térítésére vonatkozó biztosítás

0

0

0

Jövedelem-biztosítás

-2

-2

0

Tengeri, légi és szállítási biztosítás

0

0

0

Általános felelősség-biztosítás

-1

-1

0

Jogvédelmi biztosítás

0

0

0

Segítség-nyújtás

-3

-8

-6

Különböző pénzügyi veszteségek

0

0

0

5 605

5 570

-35

595

715

119

6 200

6 284

84

Nem-életbiztosítási kötelezettségek összesen
Nem-életbiztosításokból származó egészségbiztosítási kötelezettségek
Összesen

A viszontbiztosítóktól várt megtérülések igen jelentős összeget képviselnek a Biztosító Szolvencia II mérlegében.
A Biztosító viszontbiztosítóktól várt megtérülései 2018 és 2019 végén a biztosítástechnikai tartalékok 48%-át, illetve
45%-át fedték le. A viszontbiztosítási szerződésekből várt megtérülések aránya az év során csökkent, annak
ellenére, hogy a KGFB és a lakossági Casco termékek viszontbiztosítási aránya 50%-ról 60%-ra nőtt. A
viszontbiztosítási arány növekedése az összességében alig változó függőkár tartalékok viszontbiztosítókra jutó
részében okozott növekedést, azonban ezt ellensúlyozta az, hogy a viszontbiztosítók a tárgyévben egy nagyobb
összegű viszontbiztosítási jutalék tételt megfizettek. Ezen felül a viszontbiztosítói részt lényegében nem tartalmazó
díjtartalékok jelentősen növekedtek, így a viszontbiztosítóktól várt megtérülések aránya a biztosítástechnikai
tartalékokon belül csökkent, a viszontbiztosítási arány növelése ellenére.
A kimutatott negatív viszontbiztosítói megtérülési összegek a Biztosító díjtartalékában figyelembe vett, a katasztrófa
viszontbiztosításból eredő viszontbiztosítási díjfizetési kötelezettséggel állnak összefüggésben.
D.2.1.5. A biztosítástechnikai tartalékok értékelése során alkalmazott feltevések lényeges változásai az
előző év végén alkalmazott feltevésekhez képest
A Biztosító a tárgyévben a biztosítástechnikai tartalékok értékelése során alkalmazott módszertanban és
feltevésekben lényeges változtatásokat hajtott végre.
A Biztosító 2020 I. negyedévétől a jövőbeli pénzáramok valorizációja során alkalmazott inflációs feltételezéseit a
korábban alkalmazott reálhozam becslésen alapuló feltételezés helyett az MNB és az Európai Központi Bank által
publikált prognózisokra építi. A változtatás a korábbinál megfelelőbb inflációs feltételezésekhez, a jövőbeli
pénzáramok modellezése során pedig reálisabb valorizációs szorzókhoz vezet.
A változás tartaléknövelő hatása a biztosító teljes bruttó nyitó biztosítástechnikai tartalékán mérve 5%-os volt.
A tárgyévben megjelent a koronavírus-járvány miatt a gépjárműbiztosításoknál bekövetkezett kárgyakoriság
csökkenés és a Biztosítónál bevezetett otthoni munkavégzés együttes hatására a kárkifizetési minták az első
kifutási időszakokban megváltoztak, számottevő mértékben felgyorsultak.
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Döntő részben e változások megfelelő kezelése érdekében (részben pedig a tartalékszámítási módszertan
megfelelőségének javítása érdekében) a Biztosító a függőkártartalékok számítási módszertanán több változtatást
hajtott végre. E változtatások - az elvégzett hatáselemzés szerint - a tárgyév teljes bruttó nyitó biztosítástechnikai
tartalékán mérve 1%-on belüli tartaléknövekedést eredményeztek, míg a tárgyév bruttó záró biztosítástechnikai
tartalékát 4%-kal csökkentették.
D.2.1.6. A biztosítástechnikai tartalékok értékével kapcsolatos bizonytalanság szintje
A Biztosító által elvégzett számítások alapján, a KGFB nemzetközi dologi, nemzetközi személyi és hazai személyi
kárszegmenseire meghatározott kártartalékok összegével kapcsolatos bizonytalanság tekinthető jelentősnek.
E kárszegmensekben az outlier kifizetések jelentkezése, illetve kezelése és a kifizetési minta megfigyelhető
gyorsulása okozhat becslési bizonytalanságot, továbbá az, hogy a nemzetközi és a személyi sérüléses károk első
kifutási negyedéveiben igen kevés kifizetés történik, mely tulajdonság éppen azon kárnegyedévek várható összes
kifizetéseinek becslésében okoz bizonytalanságot, melyek a tartalékban a legtöbb várható jövőbeli kifizetést
képviselik.
A tárgyévben számottevő mértékben növelte az SII tartalékok képzésének bizonytalanságát, hogy a kárkifizetési
minták az első kifutási időszakokban megváltoztak, a tárgyévben a kifizetések üteme a Biztosítónál jelentősen
felgyorsult. A változás okaként a koronavírus-járvány kárgyakoriság csökkenésben jelentkező következményei,
illetve az járvány miatt elrendelt otthoni munkavégzés során tapasztalt hatékonyság növekedés valószínűsíthetők.
A megváltozott kifizetési minták miatt a tárgyévben a Biztosító tartalékolási módszertanán is változtatott. A lényeges
változások és hatásuk bemutatása az előző fejezetben található.
A biztosítástechnikai tartalékok értékével kapcsolatos információk, számítások bizonytalanságára elsősorban a
lebonyolítási eredményekből következtethetünk. E jelentés az ún. nagy termékek (KGFB, Lakásbiztosítások és
lakossági tömeg casco biztosítások – LTC, LSC, KÖBE Casco) kártartalékainak és díjtartalékainak lebonyolítási
eredményeit mutatja be. A többi termék biztosítástechnikai tartaléka és azok lebonyolítási eredménye nem jelentős.
A tárgyévet megelőző év végén a nagy termékekre képzett függőkár tartalékok egy éves lebonyolítási
eredményei (mFt)

Termék /
szegmens

KGFB

Lakás
biztosítások

Casco

Összesen

Nettó

205

10

-27

187

XL

-263

0

0

-263

93

10

-47

55

Bruttó

A Biztosító nagy termékeinek bruttó függőkár tartalékai a tárgyév végén 55 mFt-os, a nyitó tartalék 1%-ának
megfelelő egy éves lebonyolítási nyereséget mutattak. A bruttó függőkártartalékok lebonyolítási eredményét
297 mFt-tal rontotta egy 2018-ban és egy 2013-ban történt nemzetközi személyi sérüléses kár kárösszegének
növekedése, melyet az XL viszontbiztosítók finanszíroztak.
A Biztosító legnagyobb termékeinek kártartalékai a tárgyév végén összességében 187 mFt-os, a nyitó tartalék 6%ának megfelelő, egyéves nettó lebonyolítási nyereséget mutattak.
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A tárgyévben nettó lebonyolítási veszteség csak a hazai személyi sérüléses károk nettó függőkár tartalékán és a
lakossági Casco biztosítások nettó függőkár tartalékán jelentkezett, e veszteségek azonban nem voltak jelentős
összegűek.
A tárgyévet megelőző év végén a nagy termékre képzett díjtartalékok egy éves lebonyolítási eredményei
(mFt)

KGFB

Lakásbiztosítások

Casco

Összesen

Nettó

76

-128

-39

-91

Bruttó

91

-128

-43

-80

Termék / szegmens

A Biztosító nyitó bruttó díjtartalékának kb. 83%-át adó bruttó KGFB díjtartalék a tárgyévben 76 mFt-os, 3%-os, nem
jelentős lebonyolítási nyereséget mutatott. A lakásbiztosításokon és a lakossági tömeg casco termékek
díjtartalékán lebonyolítási veszteség jelentkezett.
A

lakásbiztosítások

díjtartalékának

lebonyolítási

veszteségét

lényegében

a

tervezettnél

lényegesen

kedvezőtlenebb kombinált (kár és költség) hányad okozta.
A lakossági tömeg casco termékek esetében a díjtartalék lebonyolítási veszteségét a díjtartalék megállapítása
során becsült várható megszolgált díj és várható befolyt díj és a tényadatok eltérése okozta.
A Biztosító fizetőképesség értékelése céljára végzett tartalékszámításainak eredménye, a KGFB kárhányad,
egy-egy nagyobb KGFB kifizetés, vagy a kifizetési minta a kifizetésekben még csak részben megjelenő változása
miatt jelentős, 100-500 mFt-os mértékben bármely irányba eltérhet a tartalék értékelés során becsült értékektől.
D.2.1.7. A biztosítástechnikai tartalékok értékelésénél alkalmazott módszerek, feltevések eltérései a
nemzeti számviteli és biztosítási jogszabályok alapján készült pénzügyi Beszámolóban szereplő
számviteli biztosítástechnikai tartalékok számításánál alkalmazott módszerek és feltevések között
A két értékelési módszer közötti fontosabb különbségek az alábbiak:
-

A számviteli biztosítástechnikai tartalékok képzése során a Biztosító függőkár tartalékai az egyes károk
felmérése, szakértői értékelése alapján megállapított, várható kárkifizetések nem diszkontált értékén
alapulnak, míg a biztosítástechnikai tartalékokat a Biztosító a megtörtént kifizetések alapján, a várt
kifizetési pénzáram meghatározásával, a pénz időértékének figyelembevételével, diszkontálva képezi.
Az utóbbi esetben a tartalék a feltételezett kárinflációval nagyobb, a befektetésével elérhető
kockázatmentes hozammal kisebb és nem tartalmazza a szakértői becslésekben általában megjelenő
prudenciális többletet sem.

-

Mivel a biztosítástechnikai tartalékok képzése már megtörtént kifizetések alapján történik, e tartalékban
nem kerülnek értékelésre a jövőbeli kifizetésekről már rendelkezésre álló, a számviteli biztosítástechnikai
tartalékokban figyelembe vett, de a kifizetésekben még meg nem jelent információk.
E tulajdonság a biztosítástechnikai tartalékok esetében kisebb kármennyiségek mellett, különösen a nagy
károk esetében vezethet becslési bizonytalansághoz, vagy jelentős alulbecslési hibához.
A Biztosító a függőkár tartalék becslése során az 50 mFt-ot, továbbá az XL viszontbiztosítók belépési
határát meghaladó ismert károk esetében korrekciókat alkalmaz a potenciális alubecslés elkerülése
érdekében.
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-

Ugyancsak a biztosítástechnikai tartalékok képzésének bizonytalanságát növeli, hogy e tartalékok
képzése során a kifizetési minta változása becslési hibához vezethet, ezzel szemben a számviteli
biztosítástechnikai tartalékok nem érzékenyek a kifizetési minta gyorsulására vagy lassulására.
A korábbiakban már említésre került, hogy koronavírus-járvány megjelenése után megváltozott kifizetési
minta a tárgyévben a Biztosító véleménye szerint számottevő mértékben növelte a Szolvencia II
tartalékok becslésének bizonytalanságát.
A Biztosító tartalék becslései során igyekszik felismerni és figyelembe venni az egyes kárszegmensek
kifizetési mintáinak változásait

-

A számviteli biztosítástechnikai tartalékok a már említett szakértői becslések hibája miatt bizonytalanok,
továbbá nem érzékenyek a pénz időértékére, mely elsősorban hosszú kifutási időtartam és/vagy magas
hozamok esetén vezet a jelenérték lényeges becslési hibájához.

A Biztosító mindkét tartalékbecslését folyamatosan finomítja, elemzi a lebonyolítási eredményeket, és egyéb
tapasztalatokat annak érdekében, hogy a fenti (mindkét tartalékkal kapcsolatban felvethető) problémákat lehetőség
szerint elkerülje.

D.2.2. A volatilitási kiigazítás alkalmazására vonatkozó információk
A Biztosító biztosítástechnikai tartalékainak fizetőképesség értékelése céljából végzett meghatározása során
alkalmazza a 2009/138/EK irányelv 77d. cikkében említett volatilitási kiigazítást.
A 2020-as év végi biztosítástechnikai tartalékok, a szavatolótőke-követelmény és a szavatoló tőke számítását a
Biztosító volatilitási kiigazítást nem tartalmazó hozamgörbék használatával is elvégezte.
A hozamgörbék cseréjének (a volatilitási kiigazítást tartalmazó hozamgörbék helyett a volatilitási kiigazítást nem
tartalmazó hozamgörbék használata) alig van hatása a biztosítástechnikai tartalékok, a szavatolótőke-követelmény,
illetve a szavatoló tőke értékére.
A volatilitási kiigazítás használatának hatása a Biztosító szavatolótőke-követelményére és szavatolótőke
megfelelési mutatójára a tárgyév végén
Megnevezés

2020.12.31.
(VA)

2020.12.31.
(VA nélkül)

Eltérés

Szavatolótőke-követelmény (mFt)

3 338

3 339

-0,014%

Szavatoló tőke (mFt)

7 627

7 624

0,048%

228,5%

228,3%

0,062%

Szavatolótőke megfelelési mutató

A szavatolótőke megfelelési mutató a volatilitási kiigazítást tartalmazó hozamgörbe használatával számolva
csekély mértékben nagyobb (0,062%) annál, mintha a volatilitási kiigazítást nem tartalmazó hozamgörbével
számolnánk.

D.2.3. Az illeszkedési kiigazítás, az átmeneti kockázatmentes hozamgörbe és az átmeneti
levonás alkalmazására vonatkozó nyilatkozatok
A Biztosító biztosítástechnikai tartalékainak fizetőképesség értékelése céljából végzett értékelése során nem
alkalmazza a 2009/138/EK irányelv 77b. cikke szerinti illeszkedési kiigazítást.
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A Biztosító biztosítástechnikai tartalékainak fizetőképesség értékelése céljából végzett értékelése során nem
alkalmazza a 2009/138/EK irányelv 308c. cikkében említett átmeneti kockázatmentes hozamgörbét.
A Biztosító biztosítástechnikai tartalékainak fizetőképesség értékelése céljából végzett értékelése során nem
alkalmazza a 2009/138/EK irányelv 44 cikkének (2a) bekezdésében említett kockázatmentes hozamgörbére
vonatkozó extrapolációt.
A Biztosító biztosítástechnikai tartalékainak fizetőképesség értékelése céljából végzett értékelése során nem
alkalmazza a 2009/138/EK irányelv 308d. cikkében említett átmeneti levonást.

D.3. Kötelezettségek
A közvetlen biztosítási ügyletekből és viszontbiztosítási szerződésekből származó kötelezettségek és céltartalékok
-

A viszontbiztosítási szerződésekből származó kötelezettségeket és a céltartalékokat a Biztosító mindkét
mérlegben azonos összegben képezte meg.

-

A közvetlen biztosítási ügyletekből származó kötelezettségek közé sorolt előre fizetett díjak az SI-es
mérlegben itt kerülnek bemutatásra, míg az SII-es mérlegben e tétel a díjtartalék számítás során kerül
figyelembe vételre.

Nem pénzintézetek felé fennálló pénzügyi kötelezettségek
A Biztosító Szolvencia II. mérlegében az IFRS16 standard-nek megfelelően e soron mutatja be a
székhelyén kívül elhelyezkedő ügyfélszolgálati irodák bérleti díjának három éves diszkontált értékét.
Egyéb kötelezettségek
-

A Szolvencia II. mérlegben e kötelezettségeket a tagdíj túlfizetések összegével csökkenti a Biztosító, mivel
e tagdíj túlfizetéseket (előre fizetményeket) a már fel nem mondható szerződések díjával együtt, e
mérlegben követelésként az Eszköz oldalon az Egyéb, máshol fel nem tüntetett eszközök soron vette
figyelembe. A tagdíj túlfizetések kivételével az egyéb kötelezettségeket a nemzeti számviteli jogszabályok
alapján készült mérleggel azonos összegben értékelte a Biztosító. Így a Szolvencia II. mérlegben az e
soron szereplő érték megegyezik a nemzeti számviteli jogszabályok alapján készült mérleggel. A
tárgyévben a tagdíj túlfizetések összege a kerekítési határon belüli volt.

Máshol fel nem tüntetett források
Esedékes viszontbiztosítási jutalékok
A nemzeti számviteli jogszabályok alapján készült mérlegben a Biztosító az esedékes viszontbiztosítói
jutalékok elhatárolt összegét ezen a soron mutatja be.
A viszontbiztosítási szerződésekből származó esedékes jutalékokat a Szolvencia II. mérlegben a
viszontbiztosítókkal szembeni kötelezettségek soron kell bemutatni.

50

Árfolyamkülönbözet elhatárolás
A nemzeti számviteli jogszabályok alapján készült mérlegben az értékpapírok árfolyamával kapcsolatos
elhatárolásokat a Máshol fel nem tüntetett források (ezen belül a költségek, ráfordítások passzív időbeli
elhatárolása) mérleg soron szerepelteti a Biztosító. Az elhatárolás összegének meghatározása a hatályos
nemzeti számviteli előírások alapján történt.
A Szolvencia II. mérlegben az értékpapírok árfolyamához kapcsolódó elhatárolások ezzel szemben a
megfelelő eszköz soron a papír piaci értékében jelennek meg.
Elhatárolt (meg nem szolgált) tagdíj
A nemzeti számviteli jogszabályok alapján készült mérlegben az elhatárolt (befizetett, de még meg nem
szolgált) tagdíjat a Máshol fel nem tüntetett források (ezen belül bevételek passzív időbeli elhatárolása)
mérleg soron szerepelteti a Biztosító.
E tétel a Szolvencia II. mérlegben nem jelenik meg kötelezettségként, mert e tagdíjakat a Biztosító a
hatályban lévő szerződéseinek határáig megszolgálja, emiatt a biztosítástechnikai tartalékokon kívüli
kötelezettségek közt e tétel a Szolvencia II. mérlegben nem szerepel.
A fenti átértékelések eredményeként a Szolvencia II. rendszerben alkalmazandó értékelési elvek alapján elkészített
mérleg szerint a saját tőke értéke 7 627 mFt, ami 379 mFt-tal alacsonyabb a jelenleg hatályos számviteli előírások
alapján készített számviteli mérlegben szereplő saját tőkénél.

D.4. Alternatív értékelési módszerek
A Biztosító nem alkalmaz a 2015/35/EU rendelet 263. cikkében meghatározott alternatív értékelési módszereket.

D.5. Egyéb információk
A Biztosító jelentésében a fizetőképesség értékelése céljából végzett értékelésekkel kapcsolatban egyéb
információt nem kíván közzétenni.
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E. Tőkekezelés
E.1. Szavatoló tőke
E.1.1. A vállalkozás szavatoló tőkéjével való gazdálkodása érdekében alkalmazott célokra,
politikákra és eljárásokra vonatkozó információk, az üzleti tervezés és előre tekintő
időhorizontja, a tárgyévben bekövetkezett lényeges változásra vonatkozó információk
A Biztosító 7 éves stratégiai időszakokat határoz meg. A tervezés időhorizontja a stratégiai időszak végéig, de
legalább 3 éves időszakra terjed ki. A Biztosító hatályos Stratégiája a 2020-2026 időszakra vonatkozik.
A hatályos, 2020-2026 időszakra szóló stratégia elfogadására a 2019. évi Küldöttgyűlésen került sor.
A Biztosító Stratégiában meghatározott céljai között szerepel, hogy folyamatosan feleljen meg a szavatoló tőke-,
és egyéb törvényes működési követelményeknek, érje el és tartósan haladja meg a biztosítói piaci átlagos szavatoló
tőke megfelelési mutatóját, érje el a szavatoló tőke megfelelési mutatóra a Biztosító által kitűzött
280%-os célt.
A Biztosító a 2020-2026 időszakra szóló Stratégiához kapcsolódó akciótervében azt tűzte ki célul, hogy
szavatolótőke megfelelési mutatója a 2020-2023 időszak végén is a piaci átlag feletti legyen és érje el a 230%-os,
vagy azt meghaladó értéket. A Biztosító szavatoló tőke megfelelési mutatója a 2020. év végén 228%-ra nőtt.
A MNB 2019-ben megkezdett és 2020-ban lezárt vizsgálatának egyik megállapítása szerint a Biztosító
Stratégiájához kapcsolódó akciótervek időtartamát három évben szükséges korlátozni, mert az eddig a Stratégiai
időszak első részét lefedő akcióterv esetében alkalmazott négyéves időtartam - a gyorsan változó piaci és
szabályozói környezet miatt - nem alkalmas megalapozott, a Biztosítót érintő döntések meghozatalára.
A Biztosító az MNB megállapítására reagálva - a 2021. évi Küldöttgyűlésen - a hatályos Stratégia módosítását
terjeszti elő. A módosított Stratéga a 2019-ben elfogadott eredeti változathoz képest egy évvel rövidebb időszakra
(2020-2025) szól és a hozzá kapcsolt első akcióterv időszaka is egy évvel rövidebb lesz (2020-2022), eleget téve
ezzel az MNB hivatkozott megállapításának. A Stratégia lényeges irányai, alapelvei, feltételezési, célkitűzései nem
változnak, azonban a 2019 óta eltelt időszakban történt piaci változások és a Biztosító által elért eredmények,
aktuális mutatószámok alapján a Stratégiai időszak végére kitűzött célok aktualizálásra kerülnek, továbbá a
Stratégiához csatolt Hosszú távú számszerű terv is aktualizálásra kerül.
A Biztosító a 2023-tól kisebb lépésekben csökkenteni tervezi a KGFB és lakossági tömeg Casco termékeire kötött
arányos viszontbiztosítás mértékét, amennyiben ez összhangban van a szavatoló tőke megfelelési mutatóval
kapcsolatos célkitűzés elérésével.

E.1.2. A jelentési időszakban bekövetkezett bármely lényeges változásra vonatkozó
információk
A jelentési időszakban a Biztosító működésében, gazdálkodásában, jövedelmezőségi szintjében nem következett
be lényeges változás.

E.1.3. A Biztosító pénzügyi beszámolója szerinti eredmény alakulása
A Biztosító éves beszámolóját a Küldöttgyűlés fogadja el, és egyben döntést hoz az adott évi adózott eredmény
felhasználásra vonatkozóan.
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A nemzeti számviteli jogszabályok alapján készített pénzügyi Beszámoló szerint a 2020. évet a Biztosító
1 481 mFt adózott eredménnyel zárta.
Az előző év Küldöttgyűlésén hozott döntések eredményeként a Biztosító jegyzett tőkéje a végrehajtott tőkeemelés
következtében 2020.12.31-én 5 932 mFt volt. A Biztosító nemzeti számviteli jogszabályok alapján készített
pénzügyi Beszámoló szerinti saját tőkéje pedig 2020. évben 6 526 mFt-ról 8 006 mFt-ra nőtt.
A Biztosító pénzügyi Beszámolója szerinti adózott eredményének alakulása (eFt)
Adózott eredmény

2019.12.31
1 037 534

2020.12.31
1 480 799

E.1.4. A Biztosító szavatoló tőkéjének alakulása
A Biztosító Szolvencia II. standard modell alkalmazásával számított fizetőképesség értékelése céljából végzett
értékelés szerinti szavatolótőkéje 2019-ben 6 792 mFt volt, mely a 2020. év végére 7 627 mFt-ra növekedett, a
szavatolótőke megfelelési mutató értéke 2020 végén 228% volt.

E.1.5. A Biztosító szavatoló tőkéjének a szavatolótőke-követelmény fedezésére és a minimális
tőkekövetelmény fedezésére figyelembe vehető összege és annak változása a tárgyév során
Az alábbi táblázat a Biztosító szavatoló tőkéjének a szavatolótőke-szükséglet fedezésére és a minimális
tőkeszükséglet fedezésére figyelembe vehető összegét és annak változását mutatja be a tárgyév során.
A Biztosító szavatoló tőkéjének szerkezete és annak változása a tárgyévben (mFt)
2019.12.31
Tőkeelemek
1. szintű szavatoló tőkeelem
Korlátozott 1. szintű szavatoló tőkeelem
2. szintű alapvető szavatoló tőke
2. szintű kiegészítő szavatoló tőke
3. szintű alapvető szavatoló tőke
3. szintű kiegészítő szavatoló tőke

Rendelkezésre
álló szavatoló
tőke
6 792
0
0
0
0
0

2020.12.31

Felhasználható
szavatoló tőke
6 792
0
0
0
0
0

Rendelkezésre
álló szavatoló
tőke
7 627
0
0
0
0
0

Felhasználható
szavatoló tőke
7 627
0
0
0
0
0

A Biztosító kizárólag 1. szintű szavatoló tőke elemmel rendelkezik.
A Biztosító szavatolótőke-követelménynek való megfeleléshez figyelembe vehető szavatoló tőkéje összesen
7 627 mFt volt és csak 1. szintű (korlátlan) besorolással rendelkező elemekből áll.
A Biztosító minimális tőkekövetelménynek való megfeleléshez figyelembe vehető szavatoló tőkéje összesen
7 627 mFt volt és szintén csak 1. szintű (korlátlan) besorolású elemeket tartalmaz.
A Biztosító a tárgyév végén nem rendelkezett olyan szavatoló tőke elemmel, melyre a 2009/138/EK irányelv 308b.
cikkének (9) és (10) bekezdésében említett átmeneti rendelkezések vonatkoznak.
A Biztosító a tárgyév végén nem rendelkezett kiegészítő szavatoló tőke elemekkel sem, továbbá a Biztosító nem
vont le tételeket a szavatoló tőkéjéből és a szavatoló tőke elemeinek rendelkezésre állására és átruházhatóságára
a tárgyév végén korlátozás nem vonatkozott.
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E.1.6 A szavatoló tőke összetevőinek változása a tárgyév során a Szolvencia II. mérleg alapján
A szavatoló tőke összetétele (eFt)
Megnevezés

2019.12.31. 2020.12.31.

Átértékelési tartalék
Az eszközök kötelezettségeket meghaladó többlete

6 792 433

7 627 240

Egyéb alapvető szavatoló tőke elemek

4 894 368

5 931 902

Átértékelési tartalék

1 898 066

1 695 338

Jövőbeni díjakban foglalt várható nyereség (EPIFP) - Neméletbiztosítási üzletág

330 707

375 678

Jövőbeni díjakban foglalt várható nyereség (EPIFP) összesen

330 707

375 678

Várható nyereség

A Biztosító 7 627 mFt 1.szintű (korlátlan) figyelembe vehető szavatoló tőkéje az Egyéb alapvető szavatoló tőke
elemek és az átértékelési tartalék összege.

E.2. Szavatolótőke-követelmény és minimális tőkekövetelmény
E.2.1. Szavatolótőke-követelmény és minimális tőkekövetelmény, számszerű adatok
A 2020. évben az előző évhez képest a Biztosító Szolvencia II. standard modell szerinti szavatolótőkekövetelménye növekedett. A Biztosító Szolvencia II. standard modell szerint számított szavatolótőkekövetelményének becsült értéke a 2019-es 3 555 mFt-hoz képest, 2020. év végére 3 338 mFt-ra csökkent.
A Szolvencia II. standard modell szerinti szavatolótőke-szükséglet alakulása a tárgyévben (mFt)
Megnevezés

2019.12.31 2020.12.31 Változás % Változás mFt

Szavatolótőke-követelmény
Működési kockázat
Alap szavatolótőke-követelmény
Diverzifikációs hatás modulok között
Modulok összege

3 555

3 338

-6%

-216

450

465

3%

15

3 105

2 873

-7%

-232

-637

-726

14%

-88

3 742

3 599

-4%

-143

Modulokon belüli diverzifikációs hatással csökkentett tőkekövetelmény
Piaci kockázat

488

532

9%

44

Partner (csőd) kockázat

451

540

20%

88

0

0

0%

0

129

178

38%

49

2 674

2 349

-12%

-326

Életbiztosítások kockázata
Egészségbiztosítások
(és balesetbiztosítások) kockázata
Nem-életbiztosítások kockázata

A Biztosító a 2020-as évet 228%-os Szolvencia II. szerinti tőkekövetelmény megfelelési mutatóval zárta, amellyel
jelentősen meghaladta az MNB Szolvencia II. standard modell szerinti 150%-os szavatolótőke-megfelelésre
vonatkozó ún. volatilitási tőkepuffer ajánlását.
A Biztosító Szolvencia II. standard modell szerinti minimális szavatolótőke-szükséglete 1 388 mFt volt, amely a
rendelkezésre álló 7 627 mFt szavatolótőke alapján 550%-os megfelelést jelent.
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A Biztosító nem használ a 2009/138/EK irányelv 104. cikkének (7) bekezdése szerinti biztosító specifikus
paramétereket a szavatolótőke-követelmény számítása során.

E.2.2. Szavatolótőke-követelmény és minimális tőkekövetelmény, egyszerűsítések
A Biztosító a minimális tőkekövetelmény számítás során - a jogszabályban meghatározottaknak megfelelően - a
nettó legjobb becslést, az utolsó 12 hónap üzletágankénti nettó díjelőírását és a teljes nettó kockáztatott
tőkeértékeket használta fel.
A Biztosító Szolvencia II. standard modell szerinti minimális tőkekövetelmény számításhoz felhasznált alapadatait
bemutató S.28.01.01 táblázat a 6. számú mellékletben található.
A Biztosító a szavatolótőke-követelmény számítása során az alábbiakban részletezett egyszerűsítéseket használta
a tárgyév végén.
Deviza árfolyamkockázat
A Biztosító nem rendelkezik az egyes forinttól eltérő devizákban elegendő káradattal ahhoz, hogy kár- és díjtartalék
számításait minden devizára külön modell szerint építse fel. Ezért egyszerűsítésként a nagy termékek kár- és
díjtartalékaiban megbecsült teljes kötelezettségét, a legnagyobb terméke, a KGFB számviteli tételes függőkártartalékának devizanemenkénti arányában osztotta fel a deviza árfolyamkockázat szavatolótőke-követelményének
meghatározása során, a tárgyév végén.
Partner nemteljesítési kockázat
A számítás során meg kell határozni az egyes viszontbiztosítók esetleges kiesése esetén a szavatoló tőke
követelményben beálló változást (A kockázatcsökkentő hatás egyszerűsített számítása). A Biztosító a számítást a
2015/35 EU rendelet 111. cikkében szereplő egyszerűsített számításra alapozva végezte el.
A számítást a Biztosító azzal a további egyszerűsítéssel végezte el, hogy a tőkekövetelmény változásának
számítása során csak a katasztrófa viszontbiztosítások, illetve az LPT/ADC viszontbiztosítások egyes
viszontbiztosítóinak kiesését feltételezve állapította meg a szavatolótőke-követelmény változását.
Az arányos viszontbiztosítások viszontbiztosítóinak kiesése a nem-életbiztosítási árazási és tartalékolási
kockázatra számolt tőkekövetelményben is jelentkezik, azonban ezt a hatást a kockázatcsökkentő hatás
egyszerűsített számításakor - a hatás marginális tőkekövetelmény növelő hatására tekintettel - egyszerűsítéssel
élve, elhagyta.
Katasztrófa kockázat (tűzbiztosítás)
A Biztosító e kockázat esetében nem rendelkezik megfelelő adatokkal ahhoz, hogy pontosan megállapítsa a
200 m sugarú körön belül vállalt legnagyobb biztosítási összegét.
Ezért egyszerűsítéssel élve a legnagyobb biztosítási összegű érintett szerződését tekintette a számítás alapjául
szolgáló megfelelő biztosítási összegnek.
Tekintettel arra, hogy a Biztosító piaci részesedése igen alacsony, a vonatkozó kockázatok tekintetében 1% alatti,
az egyszerűsítés nagy valószínűséggel megfelelő helyettesítéshez vezet.
A Biztosító alkalmazott egyszerűsítéseit a KPMG a Szolvencia II. nyitó adatszolgáltatás keretében ellenőrizte és
úgy ítélte meg, hogy azok materiális hibához nem vezetnek az értékelés során.
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E.3. Az időtartam-alapú részvénypiaci kockázati részmodul használata a
szavatolótőke-követelmény számítása során
A Biztosító - nem-élet biztosítóként - nem alkalmazza az időtartam-alapú részvénypiaci kockázati részmodult.

E.4. A standard formula és az alkalmazott belső modellek közötti eltérések
A Biztosító a Szolvencia II. szerinti szavatolótőke-követelmény számítása során nem alkalmaz belső modellt.

E.5. A minimális tőkekövetelmény és a szavatolótőke-követelmény nem teljesülése
A Biztosító mind a szavatolótőke-követelményt, mind a minimális szavatolótőke-követelményt teljesítette.

E.6. Egyéb információk
A Biztosító a tőkekezeléssel kapcsolatban adott egyéb információk keretében e jelentésben leányvállalatai
gazdálkodásáról ad tájékoztatást.

E.6.1. A VENYIGE 3 INGATLAN Kft.
A VENYIGE 3 INGATLAN Hasznosító és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-923138, a
továbbiakban: Kft.) 100%-os tulajdonosa a KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító (továbbiakban: Alapító).
A Kft. fő és egyéb tevékenysége az Alapító székhelyéül is szolgáló telephely gazdaságos üzemeltetése, bérlői
kihasználtságának

fejlesztése,

a

bérelhető

terület

minden

vagyonelemére

kiterjedő

ingatlankezelői,

vagyonhasznosítási, beruházói és ingatlanfejlesztő vagyonkezelői tevékenység ellátása.
A Kft. tőkehelyzetének alakulása 2019 és 2020 végén (eFt)
Megnevezés
Jegyzett tőke
Saját tőke
Adózott eredmény

2019

2020

830 000

830 000

1 429 257

1 428 578

22 714

26 208

A Kft. gazdálkodása folyamatosan kiegyensúlyozott, a tőkehelyzete stabil.
Az értékesítés nettó árbevétele az elmúlt időszakban közel azonos szinten alakult, a 2019. évi 202 162 eFt
2020-ban csekély mértékben, 200 729 eFt-ra csökkent.
A Kft. a tulajdonában lévő épületeket és építményeket ingatlanértékelési szakvélemény alapján évente felértékeli.
Az értékelési különbözet elmúlt két évi alakulását az alábbi táblázat mutatja be.
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A VENYIGE 3 INGATLAN Kft. ingatlanainak értékelési különbözetei az ingatlanértékelések alapján (eFt)
2019-2020
2019

2020

414 049

387 163

E.6.2. A VENYIGE 3 AUTÓJAVÍTÓ Kft.
A KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület (továbbiakban: Alapító) másik leányvállalatát, a
VENYIGE 3 AUTÓJAVÍTÓ Korlátolt Felelősségű Társaságot (továbbiakban: Kft.) a Cégbíróság (Cg. 01-09-957605.
számon) 2011.03.17-én vette nyilvántartásba.
A Kft. székhelye az Alapító 100%-os tulajdonában lévő VENYIGE 3 INGATLAN Kft. 1108 Budapest, Venyige u. 3.
szám alatti telephelyén található.
Az Alapító a gépjármű javító műhely létrehozásával és működtetésével elsősorban a saját ügyfeleinek minőségi
kiszolgálását tekintette elsődleges céljának.
A Kft. fő tevékenységei a gépjárműjavítás, - karbantartás, illetve kárszakértés.
A Kft. tőkehelyzetének alakulása (eFt)
Megnevezés

2019

2020

Jegyzett tőke

60 000

60 000

Saját tőke

62 543

63 428

2 407

885

Adózott eredmény

A Kft. a 2020. évet 1.155 eFt adózás előtti – és 885 eFt adózott eredménnyel zárta.
Értékesítés nettó árbevételének alakulása (eFt)
Megnevezés

2019

Nettó árbevétel

154 308

A Kft. a 2020-ban nettó árbevétel 5.275 eFt-al csökkent a 2019. évhez képest.

Mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

számú melléklet – S.05.01.02. tábla
számú melléklet – S.23.01.01 tábla
számú melléklet – S.25.01.21 tábla
számú melléklet – S.12.01.02 tábla
számú melléklet – S.17.01.02 tábla
számú melléklet – S.28.01.01 tábla
számú melléklet – S.02.01.02 tábla
számú melléklet – S.19.01.21 tábla
számú melléklet – S.22.01.21-22 tábla
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2020
149 033

1. számú melléklet
S.05.01.02
Biztosítási díjak, kárigények és ráfordítások üzletáganként
A következő üzletágakban: nem-életbiztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek (direkt biztosítás és aktív arányos viszontbiztosítás)
Gyógyászati
költségek
térítésére
vonatkozó
biztosítás

Jövedelembiztosítás

Üzemi balesetbiztosítás

Gépjárműfelelősségbiztosítás

Egyéb gépjárműbiztosítás

Tengeri, légi és
szállítási biztosítás

Tűz- és egyéb
vagyoni kár
biztosítása

Általános
felelősségbiztosítás

Hitel- és kezességvállalási biztosítás

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Díjelőírás
Bruttó - Direkt biztosítás

R0110

2 641

121 075

0

13 362 287

1 577 977

5 441

885 949

82 488

0

Bruttó - Aktív arányos viszontbiztosítás

R0120

Bruttó - Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0130

Viszontbiztosítók részesedése

R0140

80

5 159

0

6 362 822

747 695

169

26 141

3 216

0

Nettó

R0200

2 560

115 916

0

6 999 465

830 282

5 272

859 809

79 272

0

Bruttó - Direkt biztosítás

R0210

2 642

117 661

0

12 940 255

1 459 145

5 401

841 932

71 042

0

Bruttó - Aktív arányos viszontbiztosítás

R0220

Bruttó - Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0230

Viszontbiztosítók részesedése

R0240

80

5 159

0

6 362 822

747 695

169

26 141

3 216

0

Nettó

R0300

2 562

112 502

0

6 577 433

711 449

5 233

815 791

67 827

0

Bruttó - Direkt biztosítás

R0310

1 134

31 008

0

4 980 108

885 035

-1 739

434 090

54 743

0

Bruttó - Aktív arányos viszontbiztosítás

R0320

Bruttó - Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0330

Viszontbiztosítók részesedése

R0340

0

0

0

3 553 421

542 761

0

0

0

0

Nettó

R0400

1 134

31 008

0

1 426 686

342 274

-1 739

434 090

54 743

0

Megszolgált díjak

Kárráfordítás

A következő üzletágakban: nem-életbiztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek (direkt biztosítás és aktív arányos viszontbiztosítás)
Gyógyászati
költségek
térítésére
vonatkozó
biztosítás

Jövedelembiztosítás

Üzemi balesetbiztosítás

Gépjárműfelelősségbiztosítás

Egyéb gépjárműbiztosítás

Tengeri, légi és
szállítási biztosítás

Tűz- és egyéb
vagyoni kár
biztosítása

Általános
felelősségbiztosítás

Hitel- és kezességvállalási biztosítás

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Az egyéb biztosítástechnikai tartalékokat
érintő változások
Bruttó - Direkt biztosítás

R0410

0

-3 233

0

-190 116

-6 458

0

-4 092

-177

0

Bruttó - Aktív arányos viszontbiztosítás

R0420

Bruttó - Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0430

Viszontbiztosítók részesedése

R0440

0

-15

0

-166 034

-5 894

0

0

0

0

Nettó

R0500

0

-3 218

0

-24 082

-564

0

-4 092

-177

0

Felmerülő költségek

R0550

2 444

73 762

0

1 004 022

283 947

4 931

527 608

65 566

0

Egyéb költségek

R1200

Összes költség

R1300

A következő üzletágakban: nem-életbiztosítási és
viszontbiztosítási kötelezettségek (direkt biztosítás és
aktív arányos viszontbiztosítás)
Különböző
Jogvédelmi
Segítség-nyújtás
pénzügyi
biztosítás
veszteségek
C0100

C0110

A következő üzletágakban: aktív nem arányos viszontbiztosítás
Összesen
Egészség-biztosítás Baleset-biztosítás

C0120

C0130

C0140

Tengeri, légi és
Vagyon-biztosítás
szállítási biztosítás
C0150

C0160

C0200

Díjelőírás
Bruttó - Direkt biztosítás

R0110

1 319

30 613

34 683

Bruttó - Aktív arányos viszontbiztosítás

R0120

Bruttó - Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0130

Viszontbiztosítók részesedése
Nettó

16 104 472

R0140

40

929

0

0

0

0

0

7 146 250

R0200

1 279

29 684

34 683

0

0

0

0

8 958 222

Bruttó - Direkt biztosítás

R0210

1 320

30 634

34 348

Bruttó - Aktív arányos viszontbiztosítás

R0220

Bruttó - Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0230

Viszontbiztosítók részesedése

R0240

40

929

0

0

0

0

0

7 146 250

Nettó

R0300

1 280

29 705

34 348

0

0

0

0

8 358 129

Bruttó - Direkt biztosítás

R0310

-199

51

17 903

6 402 132

Bruttó - Aktív arányos viszontbiztosítás

R0320

0

0

0

0

Bruttó - Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0330

Viszontbiztosítók részesedése

R0340

0

0

0

0

0

0

0

4 096 182

Nettó

R0400

-199

51

17 903

0

0

0

0

2 305 950

Megszolgált díjak
15 504 380

Kárráfordítás

A következő üzletágakban: nem-életbiztosítási és
viszontbiztosítási kötelezettségek (direkt biztosítás és
aktív arányos viszontbiztosítás)
Különböző
Jogvédelmi
Segítség-nyújtás
pénzügyi
biztosítás
veszteségek
C0100

C0110

A következő üzletágakban: aktív nem arányos viszontbiztosítás
Összesen
Egészség-biztosítás Baleset-biztosítás

C0120

C0130

C0140

Tengeri, légi és
Vagyon-biztosítás
szállítási biztosítás
C0150

C0160

C0200

Az egyéb biztosítástechnikai tartalékokat érintő változások
Bruttó - Direkt biztosítás

R0410

0

0

0

-204 076

Bruttó - Aktív arányos viszontbiztosítás

R0420

0

0

0

0

Bruttó - Aktív nem arányos viszontbiztosítás

R0430

Viszontbiztosítók részesedése

R0440

0

0

Nettó

R0500

0

Felmerülő költségek

R0550

1 188

Egyéb költségek

R1200

0

Összes költség

R1300

2 021 195

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-171 943

0

0

0

0

0

0

-32 132

37 393

20 336

0

0

0

0

2 021 195

A következő üzletágakban: életbiztosítási kötelezettségek

NyereségEgészség-biztosítás részesedéssel járó
biztosítás

C0210
Díjelőírás

C0220

Indexhez vagy
befektetési
egységhez kötött
élet-biztosítás

Egyéb
életbiztosítás

C0230

C0240

Élet-viszontbiztosítási kötelezettségek

Nem-életbiztosítási
Nem-életbiztosítási
szerződésekből eredő
szerződésekből eredő és egészség-biztosítási
és egészség-biztosítási
kötelezettségektől
kötelezett-ségekhez
eltérő biztosítási
kapcsolódó járadékok
kötelezettségekhez
kapcsolódó járadékok
C0250

C0260

Egészség-viszontbiztosítás

Élet-viszontbiztosítás

C0270

C0280

Összesen

C0300

R1410

Bruttó

R1420

Viszontbiztosítók részesedése

R1500

Nettó
Megszolgált díjak
Bruttó

R1510

Viszontbiztosítók részesedése

R1520

Nettó

R1600

Kárráfordítás
Bruttó

R1610

0

0

0

0

80 622

0

0

0

80 622

Viszontbiztosítók részesedése

R1620

0

0

0

0

-19 621

0

0

0

-19 621

Nettó

R1700

0

0

0

0

100 243

0

0

0

100 243

A következő üzletágakban: életbiztosítási kötelezettségek

NyereségEgészség-biztosítás részesedéssel járó
biztosítás

C0210

C0220

Indexhez vagy
befektetési
egységhez kötött
élet-biztosítás

Egyéb
életbiztosítás

C0230

C0240

Nem-életbiztosítási
Nem-életbiztosítási
szerződésekből eredő
szerződésekből eredő és egészség-biztosítási
és egészség-biztosítási
kötelezettségektől
kötelezett-ségekhez
eltérő biztosítási
kapcsolódó járadékok
kötelezettségekhez
kapcsolódó járadékok
C0250

C0260

Élet-viszontbiztosítási kötelezettségek

Egészség-viszontbiztosítás

Élet-viszontbiztosítás

C0270

C0280

Összesen

C0300

Az egyéb biztosítástechnikai tartalékokat
érintő változások
Bruttó

R1710

Viszontbiztosítók részesedése

R1720

Nettó

R1800

Felmerülő költségek

R1900

Egyéb költségek

R2500

0

Összes költség

R2600

1 894

0

0

0

0

1 894

0

0

0

1 894

2. számú melléklet

S.23.01.01
Szavatoló tőke
Összesen

1. szint - korlátlan

1. szint korlátozott

2. szint

3. szint

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Alapvető szavatoló tőke összege a más pénzügyi szektorbeli részesedések miatti, az
(EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 68. cikke szerinti levonások előtt
Törzsrészvénytőke (saját részvényekkel együtt)

R0010

0

0

0

A törzsrészvénytőkéhez kapcsolódó tőketartalék

R0030

0

0

0

Induló tőke, tagsági hozzájárulás vagy ezekkel egyenértékű alapvető
szavatolótőke-elemek biztosító egyesületek és egyesületi formához hasonlóan
működő biztosítók esetén

R0040

5 931 902

5 931 902

0

Alárendelt egyesületi tagi számlák

R0050

0

Nyereségrészesedésből származó szavatoló tőke

R0070

0

Elsőbbségi részvények

R0090

Az elsőbbségi részvényekhez kapcsolódó tőketartalék

0

0

0

0

0

0

0

R0110

0

0

0

0

R0130

1 695 342

Alárendelt kötelezettségek

R0140

0

0

0

0

A nettó halasztott adókövetelések értékével megegyező összeg

R0160

0

R0180

0

R0220

0

R0230
R0290

Átértékelési tartalék

A felügyeleti hatóság által alapvető szavatoló tőkeként jóváhagyott, fent nem
említett egyéb szavatolótőke-elemek
A pénzügyi beszámolóban szereplő szavatolótőke-elemek, amelyek átértékelési
tartalékként nem kimutathatók és nem felelnek meg a szavatoló tőke Szolvencia II.
szerinti kritériumainak
A pénzügyi beszámolóban szereplő szavatolótőke-elemek, amelyek átértékelési
tartalékként nem kimutathatók és nem felelnek meg a szavatoló tőke Szolvencia
II. szerinti kritériumainak

0

1 695 342

0
0

0

0

0

0

0

0

7 627 244

7 627 244

0

0

0

Levonások
A pénz- és hitelintézetekben fennálló részesedések miatti levonások
Összes alapvető szavatoló tőke a levonások után

0

Összesen

1. szint - korlátlan

1. szint korlátozott

2. szint

3. szint

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Kiegészítő szavatoló tőke
Igény szerint lehívható befizetetlen és lehívatlan törzsrészvénytőke

R0300

0

0

Igény szerint lehívható befizetetlen és lehívatlan induló tőke, tagsági
hozzájárulás vagy ezekkel egyenértékű alapvető szavatolótőke-elemek biztosító
egyesületek és egyesületi formához hasonlóan működő biztosítók esetén

R0310

0

0

Igény szerint lehívható befizetetlen és lehívatlan elsőbbségi részvények

R0320

0

0

0

R0330

0

0

0

R0340

0

0

R0350

0

0

R0360

0

0

R0370

0

0

0

R0390

0

0

0

R0400

0

0

0

R0500

7 627 244

7 627 244

0

0

0

R0510

7 627 244

7 627 244

0

0

R0540

7 627 244

7 627 244

0

0

R0550

7 627 244

7 627 244

0

0

Szavatolótőke-szükséglet

R0580

3 338 188

Minimális tőkeszükséglet

R0600

1 387 613

A figyelembe vehető szavatoló tőke és a szavatolótőke-szükséglet aránya

R0620

228%

Jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalás az alárendelt kötelezettségek igény
szerinti lejegyzésére és kifizetésére
Akkreditívek és garanciák a 2009/138/EK irányelv 96. cikkének (2) bekezdése
szerint
Akkreditívek és garanciák, amelyek nem tartoznak a 2009/138/EK irányelv 96.
cikke (2) bekezdésének hatálya alá
Pótlólagos tagi befizetési kötelezettségek a 2009/138/EK irányelv 96. cikke (3)
bekezdésének első albekezdése alapján
Pótlólagos tagi befizetési kötelezettségek – a 2009/138/EK irányelv 96. cikke (3)
bekezdésének első albekezdése alapján előírttól eltérő pótlólagos tagi befizetési
kötelezettségek
Egyéb kiegészítő szavatolótőke-elemek
Kiegészítő szavatoló tőke összesen

0

Rendelkezésre álló és figyelembe vehető szavatoló tőke
A szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés szempontjából rendelkezésre
álló szavatoló tőke összesen
A minimális tőkeszükségletnek való megfelelés szempontjából rendelkezésre
álló szavatoló tőke összesen
A szavatolótőke-szükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető szavatoló
tőke összesen
A minimális tőkeszükségletnek való megfeleléshez figyelembe vehető szavatoló
tőke összesen

A figyelembe vehető szavatoló tőke és a minimális tőkeszükséglet aránya

Összesen

1. szint - korlátlan

1. szint korlátozott

2. szint

3. szint

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

R0640

550%

C0060
Átértékelési tartalék
Az eszközök kötelezettségeket meghaladó többlete

R0700

7 627 244

Saját részvények (közvetlenül és közvetve birtokolt)

R0710

0

Várható osztalékok, kifizetések és díjak

R0720

0

Egyéb alapvető szavatolótőke-elemek

R0730

5 931 902

A korlátozott szavatolótőke-elemeknek megfelelő kiigazítás az illeszkedési
kiigazítási portfóliók és az elkülönített alapok tekintetében

R0740

0

R0760

1 695 342

Jövőbeni díjakban foglalt várható nyereség (EPIFP) – Életbiztosítási üzletág

R0770

0

Jövőbeni díjakban foglalt várható nyereség (EPIFP) – Nem-életbiztosítási üzletág

R0780

375 678

R0790

375 678

Átértékelési tartalék
Várható nyereség

Jövőbeni díjakban foglalt várható nyereség (EPFIP) összesen

0

3. számú melléklet
S.25.01.21
Szavatolótőke-szükséglet – a standard formulát alkalmazó biztosítók esetén
Biztosítóspecifikus
paraméterek
C0090

Bruttó szavatolótőkeszükséglet
C0110
Piaci kockázat
Partner-nemteljesítési kockázat
Életbiztosítási kockázat
Egészségbiztosítási kockázat
Nem-életbiztosítási kockázat
Diverzifikáció
Immateriális javakkal kapcsolatos kockázat
Alapvető szavatolótőke-szükséglet

R0010
R0020
R0030
R0040
R0050
R0060
R0070
R0100

532 465
539 498
0
177 953
2 348 770
-725 630
0
2 873 056

A szavatolótőke-szükséglet kiszámítása
Működési kockázat
A biztosítástechnikai tartalékok veszteségelnyelő képessége
A halasztott adók veszteségelnyelő képessége

R0130
R0140
R0150

A 2003/41/EK irányelv 4. cikkével összhangban működtetett üzletágak tőkekövetelménye

R0160

0

Szavatolótőke-szükséglet a többlettőke-követelmény nélkül
Előírt többlettőke-követelmény
Szavatolótőke-szükséglet
A szavatolótőke-szükségletre vonatkozó egyéb információk
Az időtartam-alapú részvénypiaci kockázati részmodulra vonatkozó tőkekövetelmény
A fennmaradó részre vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesen
Az elkülönített alapokra vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesen

R0200
R0210
R0220

3 338 188
0
3 338 188

R0400
R0410
R0420

0
0
0

Az illeszkedési kiigazítási portfóliókra vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesen

R0430

0

Az elkülönített alapokra vonatkozó elvi szavatolótőke-szükséglet összesítése miatti
diverzifikációs hatások a 304. cikk szerint

R0440

0

C0100
465 131
0
0

Adókulccsal kapcsolatos megközelítés

Átlagos adókulcson alapuló megközelítés

R0590

Igen/Nem
C0109
3 - Nem alkalmazható, mivel a
halasztott adók
veszteségelnyelő képességét
(LAC DT) nem használják

A halasztott adók veszetségelnyelő képességének (LAC DT) kiszámítása
LAC DT
C0130
LAC DT
Halasztott adókötelezettségek visszaírásával indokolt LAC DT
Valószínű jövőbeli adóköteles gazdasági nyereséggel indokolt LAC DT
Visszavezetéssel indokolt LAC DT, folyó év
Visszavezetéssel indokolt LAC DT, jövőbeli évek
Maximális LAC DT

R0640
R0650
R0660
R0670
R0680
R0690

nincs
nincs
nincs

Egyszerűsítések
C0100

4. számú melléklet
S.12.01.02.
Életbiztosítási és egészségbiztosítási SLT biztosítástechnikai tartalékok
Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött
életbiztosítás

Nyereségrészesed
éssel járó
biztosítás

C0020
Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai
R0010
tartalékok
Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú
gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi
viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések
R0020
összege, az egy összegben meghatározott
biztosítástechnikai tartalékokhoz kapcsolódó, a partnernemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti
kiigazítás után
A legjobb becslés és a kockázati ráhagyás összegeként
kiszámított biztosítástechnikai tartalékok
Legjobb becslés
Bruttó legjobb becslés
Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú
gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi
viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések
összege, a partner-nemteljesítésből eredő várható
veszteségek miatti kiigazítás után
Legjobb becslés mínusz a viszontbiztosítási
szerződésekből / különleges célú gazdasági egység
szerződéseiből és a pénzügyi viszontbiztosítási
szerződésekből való megtérülések összege
Kockázati ráhagyás
Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai
tartalékok
Legjobb becslés
Kockázati ráhagyás
Biztosítástechnikai tartalékok összesen

R0030

R0080

R0090
R100
R110
R120
R130
R200

C0030

Opciót és
garanciát nem
tartalmazó
szerződések

Opciót vagy
garanciát
tartalmazó
szerződések

C0040

C0050

Egyéb életbiztosítás

C0060

Opciót és
garanciát nem
tartalmazó
szerződések

Opciót vagy
garanciát
tartalmazó
szerződések

C0070

C0080

NemÖsszesen
életbiztosítási
(Életbiztosítási
szerződésekből
szerződések az
eredő és
egészségegészségbiztos
biztosítási
ítási
Aktív
szerződések
kötelezettsége viszontbiztosít kivételével, a
ktől eltérő
ás
befektetési
biztosítási
egységekhez
kötelezettsége
kötött
khez
életbiztosítási
kapcsolódó
szerződésekkel
járadékok
együtt)
C0090

C0100

C0150

S.12.01.02.
Életbiztosítási és egészségbiztosítási SLT biztosítástechnikai tartalékok
Egészségbiztosítás
(direkt biztosítás)
Opciót és
garanciát nem
tartalmazó
szerződések

C0160

C0170

Opciót vagy
garanciát
tartalmazó
szerződések

C0180

Neméletbiztosítási
szerződésekből
EgészségÖsszesen
eredő és
viszontbiztosít (Életbiztosításh
egészségbiztosí
ás (aktív
oz hasonló
tási
viszontbiztosít egészségbiztosí
kötelezettsége
ás)
tás
khez
kapcsolódó
járadékok
C0190

C0210

C0200

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai
R0010
tartalékok
Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú
gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi
viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések
R0020
összege, az egy összegben meghatározott
biztosítástechnikai tartalékokhoz kapcsolódó, a partnernemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti
kiigazítás után
A legjobb becslés és a kockázati ráhagyás összegeként
kiszámított biztosítástechnikai tartalékok
Legjobb becslés
Bruttó legjobb becslés
Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú
gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi
viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések
összege, a partner-nemteljesítésből eredő várható
veszteségek miatti kiigazítás után
Legjobb becslés mínusz a viszontbiztosítási
szerződésekből / különleges célú gazdasági egység
szerződéseiből és a pénzügyi viszontbiztosítási
szerződésekből való megtérülések összege
Kockázati ráhagyás
Az átmeneti intézkedések hatása a biztosítástechnikai
tartalékokra
Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai
tartalékok
Legjobb becslés
Kockázati ráhagyás
Biztosítástechnikai tartalékok összesen

R0030

1 129 034

0

1 129 034

714 606

0

714 606

414 427
40 376

0
0

414 427
40 376

0
0
0
1 169 410

0
0
0
0

0
0
0
1 169 410

R0080

R0090
R100

R110
R120
R130
R200

5. számú melléklet
S.17.01.02
Nem-életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó biztosítástechnikai tartalékok
Direkt biztosítás és aktív arányos viszontbiztosítás

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai
tartalékok

Gyógyászati
költségek
térítésére
vonatkozó
biztosítás

Jövedelembiztosítás

Üzemi balesetbiztosítás

Gépjárműfelelősségbiztosítás

Egyéb gépjárműbiztosítás

Tengeri, légi és
szállítási
biztosítás

Tűz- és egyéb
vagyoni kár
biztosítása

Általános
felelősségbiztosítás

Hitel- és kezesség-vállalási biztosítás

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

R0010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R0050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bruttó

R0060

0

27 000

0

3 913 005

704 691

382

236 293

32 937

0

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú
gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi
viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések
összege, a partner-nemteljesítés miatti várható
veszteségekkel való kiigazítás után

R0140

0

-2 213

0

-234 660

-33 740

0

-18 069

-845

0

Díjtartalékok nettó legjobb becslése

R0150

0

29 212

0

4 147 665

738 431

382

254 362

33 783

0

R0160

3 442

11 973

0

7 030 488

147 092

1 510

79 602

21 111

0

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú
gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi
viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések
összege, az egy összegben meghatározott
biztosítástechnikai tartalékokhoz kapcsolódó, a
partner-nemteljesítésből eredő várható
veszteségek miatti kiigazítás után
A legjobb becslés és a kockázati ráhagyás
összegeként kiszámított biztosítástechnikai
tartalékok
Legjobb becslés
Díjtartalékok

Függőkár-tartalék
Bruttó

Direkt biztosítás és aktív arányos viszontbiztosítás

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú
gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi
viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések
összege, a partner-nemteljesítés miatti várható
veszteségekkel való kiigazítás után

R0240

Függőkár-tartalék nettó legjobb becslése

R0250

Legjobb becslés összesen – bruttó

R0260

Legjobb becslés összesen – nettó

R0270

Kockázati ráhagyás

R0280

Az átmeneti intézkedések hatása a
biztosítástechnikai tartalékokra
Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai
tartalékok

R0290

Legjobb becslés

R0300

Kockázati ráhagyás

R0310

Gyógyászati
költségek
térítésére
vonatkozó
biztosítás

Jövedelembiztosítás

Üzemi balesetbiztosítás

Gépjárműfelelősségbiztosítás

Egyéb gépjárműbiztosítás

Tengeri, légi és
szállítási
biztosítás

Tűz- és egyéb
vagyoni kár
biztosítása

Általános
felelősségbiztosítás

Hitel- és kezesség-vállalási biztosítás

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

0

0

0

5 792 376

75 088

0

0

0

0

3 442

11 973

0

1 238 112

72 004

1 510

79 602

21 111

0

3 442

38 973

0

10 943 493

851 783

1 891

315 895

54 048

0

3 442

41 185

0

5 385 778

810 435

1 891

333 964

54 894

0

123

1 394

0

391 364

30 462

68

11 297

1 933

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 565

40 366

0

11 334 857

882 245

1 959

327 192

55 981

0

0

-2 213

0

5 557 716

41 349

0

-18 069

-845

0

Biztosítástechnikai tartalékok összesen
Biztosítástechnikai tartalékok összesen
Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú
gazdasági egységek szerződéseiből és pénzügyi
viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések

R0320
R0330

Direkt biztosítás és aktív arányos viszontbiztosítás

Biztosítástechnikai tartalékok mínusz a
viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú
gazdasági egység szerződéseiből és a pénzügyi
viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések
összesen

Gyógyászati
költségek
térítésére
vonatkozó
biztosítás

Jövedelembiztosítás

Üzemi balesetbiztosítás

Gépjárműfelelősségbiztosítás

Egyéb gépjárműbiztosítás

Tengeri, légi és
szállítási
biztosítás

Tűz- és egyéb
vagyoni kár
biztosítása

Általános
felelősségbiztosítás

Hitel- és kezesség-vállalási biztosítás

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

R0340
3 565

42 579

0

5 777 141

840 897

Direkt biztosítás és aktív arányos
viszontbiztosítás

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok
Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági
egységek szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási
szerződésekből való megtérülések összege, az egy összegben
meghatározott biztosítástechnikai tartalékokhoz kapcsolódó, a
partner-nemteljesítésből eredő várható veszteségek miatti kiigazítás
után
A legjobb becslés és a kockázati ráhagyás összegeként kiszámított
biztosítástechnikai tartalékok

R0010

1 959

345 262

56 827

0

Aktív nem arányos viszontbiztosítás

Jogvédelmi
biztosítás

Segítségnyújtás

Különböző
pénzügyi
veszteségek

C0110

C0120

C0130

Nem arányos
Nem arányos
egészségbaleseti viszontviszontbiztosítás
biztosítás
C0140

C0150

Nem arányos
tengeri, légi és
szállítási viszontbiztosítás

Nem arányos
vagyon- viszontbiztosítás

Nem-élet-biztosítási kötelezettségek összesen

C0160

C0170

C0180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3 686

0

0

0

0

4 917 995

R0050

Legjobb becslés
Díjtartalékok
Bruttó

R0060

Direkt biztosítás és aktív arányos
viszontbiztosítás

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek
szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való
megtérülések összege, a partner-nemteljesítés miatti várható
veszteségekkel való kiigazítás után

R0140

Díjtartalékok nettó legjobb becslése

R0150

Aktív nem arányos viszontbiztosítás

Jogvédelmi
biztosítás

Segítségnyújtás

Különböző
pénzügyi
veszteségek

C0110

C0120

C0130

Nem arányos
Nem arányos
egészségbaleseti viszontviszontbiztosítás
biztosítás
C0140

C0150

Nem arányos
tengeri, légi és
szállítási viszontbiztosítás

Nem arányos
vagyon- viszontbiztosítás

Nem-élet-biztosítási kötelezettségek összesen

C0160

C0170

C0180

0

-8 282

0

0

0

0

0

-297 809

0

8 283

3 686

0

0

0

0

5 215 804

0

2 424

11 932

0

0

0

0

7 309 575

0

0

0

0

0

0

0

5 867 464

0

2 424

11 932

0

0

0

0

1 442 110

0

2 425

15 618

0

0

0

0

12 227 570

0

10 707

15 618

0

0

0

0

6 657 915

0

87

559

0

0

0

0

437 285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Függőkár-tartalék
Bruttó

R0160

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek
szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való
megtérülések összege, a partner-nemteljesítés miatti várható
veszteségekkel való kiigazítás után

R0240

Függőkár-tartalék nettó legjobb becslése

R0250

Legjobb becslés összesen – bruttó

R0260

Legjobb becslés összesen – nettó

R0270

Kockázati ráhagyás

R0280

Az átmeneti intézkedések hatása a biztosítástechnikai tartalékokra
Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

R0290

Legjobb becslés

R0300

Kockázati ráhagyás

R0310

Direkt biztosítás és aktív arányos
viszontbiztosítás

Aktív nem arányos viszontbiztosítás

Jogvédelmi
biztosítás

Segítségnyújtás

Különböző
pénzügyi
veszteségek

C0110

C0120

C0130

Nem arányos
Nem arányos
egészségbaleseti viszontviszontbiztosítás
biztosítás
C0140

C0150

Nem arányos
tengeri, légi és
szállítási viszontbiztosítás

Nem arányos
vagyon- viszontbiztosítás

Nem-élet-biztosítási kötelezettségek összesen

C0160

C0170

C0180

Biztosítástechnikai tartalékok összesen
Biztosítástechnikai tartalékok összesen

R0320

Viszontbiztosítási szerződésekből / különleges célú gazdasági egységek
szerződéseiből és pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való
megtérülések összege, a partner-nemteljesítésből eredő várható
veszteségek miatti kiigazítás után

R0330

Biztosítástechnikai tartalékok mínusz a viszontbiztosítási
szerződésekből / különleges célú gazdasági egység szerződéseiből és a
pénzügyi viszontbiztosítási szerződésekből való megtérülések
öszszesen

R0340

0

2 512

16 177

0

0

0

0

12 664 855

0

-8 282

0

0

0

0

0

5 569 655

0

10 794

16 177

0

0

0

0

7 095 200

6. számú melléklet
S.28.01.01
Minimális tőkeszükséglet – A csak életbiztosítási vagy csak nem-életbiztosítási tevékenységet végző biztosítók és viszontbiztosítók esetén
Lineáris formula komponens nem-életbiztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségekre vonatkozóan

MCRNL Result

R0010

C0010
1 378 910

Nettó legjobb becslés és az egy összegben meghatározott
Nettó díjelőírás az utolsó 12 hónapban
biztosítástechnikai tartalékok (viszontbiztosítás/különleges célú gazdasági
(viszont-biztosítás nélkül)
egység nélkül)
C0020
C0030
Gyógyászati költségek térítésére vonatkozó biztosítás és arányos
R0020
3 442
2 560
Jövedelembiztosítás és arányos viszontbiztosítás
R0030
41 185
115 916
Üzemi balesetbiztosítás és arányos viszontbiztosítás
R0040
0
0
Gépjármű-felelősségbiztosítás és arányos viszontbiztosítás
R0050
5 385 778
6 999 465
Egyéb gépjármű-biztosítás és arányos viszontbiztosítás
R0060
810 435
830 282
Tengeri, légi és szállítási biztosítás és arányos viszontbiztosítás
R0070
1 891
5 272
Tűz- és egyéb vagyoni kár biztosítása és arányos viszontbiztosítás
R0080
333 964
859 809
Általános felelősségbiztosítás és arányos viszontbiztosítás
R0090
54 894
79 272
Hitel- és kezességvállalási biztosítás és arányos viszontbiztosítás
R0100
0
0
Jogvédelmi biztosítás és arányos viszontbiztosítás
R0110
0
1 279
Segítségnyújtás és arányos viszontbiztosítás
R0120
10 707
29 684
Különböző pénzügyi veszteségek biztosítása és arányos viszontbiztosítás
R0130
15 618
34 683
Nem arányos egészség-viszontbiztosítás
R0140
0
0
Nem arányos baleseti viszontbiztosítás
R0150
0
0
Nem arányos tengeri, légi és szállítási viszontbiztosítás
R0160
0
0
Nem arányos vagyon-viszontbiztosítás
R0170
0
0
Lineáris formula komponens életbiztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségekre vonatkozóan
C0040
MCRL Result
R0200
8 703
Nettó legjobb becslés és az egy összegben meghatározott
Nettó teljes kockáztatott tőke (viszontbiztosítástechnikai tartalékok (viszontbiztosítás/különleges célú gazdasági biztosítás/ különleges célú gazdasági
egység nélkül)
egység nélkül)
C0050
C0060
Nyereségrészesedéssel járó kötelezettségek – garantált szolgáltatások
R0210
0
Nyereségrészesedéssel járó kötelezettségek – jövőbeni diszkrecionális
R0220
0
Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási
R0230
0
Egyéb életbiztosítási (élet-viszontbiztosítási) és egészségbiztosítási
R0240
414 427
Teljes kockáztatott tőke az életbiztosítási és élet-viszontbiztosítási
R0250
0
A teljes minimális tőkeszükséglet kiszámítása
Lineáris MCR
SCR
MCR felső korlátja
MCR alsó korlátja
Kombinált MCR
MCR abszolút alsó korlátja

R0300
R0310
R0320
R0330
R0340
R0350

Minimális tőkeszükséglet

R0400

C0070
1 387 613
3 338 188
1 502 185
834 547
1 387 613
1 199 036
C0070
1 387 613

7. számú melléklet
S.02.01.02
Szolvencia II. szerinti
érték

Mérleg

C0010
Eszközök
Immateriális javak

R0030

0

Halasztott adókövetelések

R0040

0

Nyugdíjszolgáltatások többlete

R0050

0

Saját használatú ingatlanok, gépek és berendezések

R0060

406 028

Befektetések (az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó eszközök
kivételével)

R0070

13 396 296

Ingatlanok (a saját használatú ingatlanok kivételével)

R0080

0

Kapcsolt vállalkozásban fennálló részesedési viszonyok, ideértve a részesedéseket is

R0090

1 454 912

Részvények

R0100

0

Részvények - tőzsdén jegyzett részvények

R0110

0

Részvények - tőzsdén nem jegyzett részvények

R0120

0

R0130

11 941 385

Államkötvények

R0140

11 107 307

Vállalati kötvények

R0150

834 077

Strukturált értékpapírok

R0160

0

Biztosítékkal fedezett értékpapírok

R0170

0

Kollektív befektetési vállalkozások

R0180

0

Származtatott termékek

R0190

0

Betétek, készpénz-egyenértékesek kivételével

R0200

0

Egyéb befektetések

R0210

0

Az indexhez vagy befektetési egységhez kötött életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó eszközök

R0220

0

Hitelek és jelzáloghitelek

R0230

5 236

Biztosítási kötvényhez kapcsolódó hitelek

R0240

0

Magánszemélyeknek nyújtott hitelek és jelzáloghitelek

R0250

0

Egyéb hitelek és jelzáloghitelek

R0260

5 236

R0270

6 284 262

Nem-életbiztosítás és nem-életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás

R0280

5 569 655

Nem-életbiztosítás és egészségbiztosítás kivételével

R0290

5 571 868

Nem-életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítás

R0300

-2 213

R0310

714 606

Életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítási szerződések

R0320

714 606

Életbiztosítási szerződések, az egészségbiztosítási és az indexhez vagy befektetési egységhez kötött
életbiztosítás kivételével

R0330

0

R0340

0

Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből származó letéti követelések

R0350

0

Biztosítási és biztosításközvetítőkkel szembeni követelések

R0360

454 054

Viszontbiztosítási követelések

R0370

183 731

Követelések (kereskedési, nem biztosítói)

R0380

729 228

Saját részvények

R0390

0

Szavatolótőke-elemek vagy lehívott, de még be nem fizetett indulótőke tekintetében esedékes összegek

R0400

0

Készpénz és készpénz-egyenértékesek

R0410

1 229 612

Egyéb, máshol nem kimutatott eszközök

R0420

76 778

Eszközök összesen

R0500

22 765 226

Kötvények

Viszontbiztosítási szerződésekből megtérülő összegek, melyből:

Életbiztosítási és az életbiztosításhoz hasonló egészségbiztosítási szerződések, az egészségbiztosítási és az
indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítás kivételével

Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések

Kötelezettségek

C0010

Biztosítástechnikai tartalékok - nem-életbiztosítási szerződések

R0510

12 664 852

R0520

12 620 921

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

R0530

0

Legjobb becslés

R0540

12 185 155

Kockázati ráhagyás

R0550

435 765

R0560

43 931

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

R0570

0

Legjobb becslés

R0580

42 415

Kockázati ráhagyás

R0590

1 517

R0600

1 169 410

R0610

1 169 410

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

R0620

0

Legjobb becslés

R0630

1 129 034

Kockázati ráhagyás

R0640

40 376

R0650

0

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

R0660

0

Legjobb becslés

R0670

0

Kockázati ráhagyás

R0680

0

R0690

0

Egy összegben meghatározott biztosítástechnikai tartalékok

R0700

0

Legjobb becslés

R0710

0

Kockázati ráhagyás

R0720

0

Függő kötelezettségek

R0740

0

Biztosítástechnikai tartalékokon kívüli tartalékok

R0750

303 615

Nyugdíjszolgáltatási kötelezettségek

R0760

0

Viszontbiztosítókkal szembeni letéti kötelezettségek

R0770

0

Halasztott adókötelezettség

R0780

0

Származtatott termékek

R0790

0

Hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségek

Biztosítástechnikai tartalékok - nem-életbiztosítási szerződések (az egészségbiztosítási szerződések
kivételével)

Biztosítástechnikai tartalékok - Egészségbiztosítás (a nem-életbiztosításhoz hasonló szerződések)

Biztosítástechnikai tartalékok - Életbiztosítás (az indexhez vagy befektetési egységhez kötött életbiztosítás kivételével)
Biztosítástechnikai tartalékok - Egészségbiztosítás (életbiztosításhoz hasonló szerződések)

Biztosítástechnikai tartalékok - Életbiztosítási szerződések (az egészségbiztosítási és az indexhez vagy
befektetési egységhez kötött életbiztosítás kivételével)

Biztosítástechnikai tartalékok - Indexhez vagy befektetési egységhez kötött életbiztosítás

R0800

0

A hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségektől eltérő pénzügyi kötelezettségek

R0810

81 716

Biztosítási és biztosításközvetítőkkel szembeni kötelezettségek

R0820

325 960

Viszontbiztosítási kötelezettségek

R0830

125 349

Kötelezettségek (kereskedési, nem biztosítási)

R0840

385 254

Alárendelt kötelezettségek

R0850

0

Az alapvető szavatoló tőkéhez nem tartozó alárendelt kötelezettségek

R0860

0

Az alapvető szavatoló tőkéhez tartozó alárendelt kötelezettségek

R0870

0

Egyéb, máshol nem kimutatott kötelezettségek

R0880

81 828

Kötelezettségek összesen

R0900

15 137 982

Az eszközök kötelezettségeket meghaladó többlete

R1000

7 627 244

8. számú melléklet
S.19.01.21
Nem-életbiztosítási kárigények
Nem-életbiztosítási üzletágak összesen
Kárbekövetkezés éve /
kockázatvállalás éve

Z0020

1

Bruttó kifizetett kárigény (nem kumulatív)
(abszolút összeg)
Kifutási év

S.19.01.01.01
Év

Tárgyév

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

Korábbi
évek

R0100

N-9

R0160

2 085 312

1 818 309

522 869

166 730

148 104

127 219

49 227

32 992

33 145

N-8

R0170

2 691 295

1 734 052

572 013

190 987

115 547

69 325

20 418

33 619

19 185

N-7

R0180

2 678 394

2 097 971

475 788

200 229

140 349

193 289

144 167

38 593

N-6

R0190

2 026 438

1 197 335

197 250

104 820

44 265

32 421

43 458

N-5

R0200

2 716 134

2 041 930

438 883

155 387

98 743

107 712

N-4

R0210

2 673 854

1 693 634

282 348

111 054

36 467

N-3

R0220

2 482 959

1 224 806

228 192

156 298

N-2

R0230

3 122 673

1 848 499

566 504

N-1

R0240

3 667 967

2 032 657

N

R0250

4 134 790

91 366
10 609

Összesen

Évek összesítve (kumulatív)

C0170

C0180

R0100

91 366

91 366

R0160

10 609

4 994 516

R0170

19 185

5 446 442

R0180

38 593

5 968 780

R0190

43 458

3 645 987

R0200

107 712

5 558 790

R0210

36 467

4 797 357

R0220

156 298

4 092 255

R0230

566 504

5 537 676

R0240

2 032 657

5 700 624

R0250

4 134 790

4 134 790

R0260

7 237 639

49 968 583

Függőkár-tartalék bruttó nem diszkontált legjobb becslése
(abszolút összeg)

S.19.01.01.04
Kifutási év

S.19.01.01.03
Év
Korábbi
évek

R0100

N-9

R0160

N-8

R0170

N-7

R0180

N-6

R0190

N-5

R0200

N-4

R0210

N-3

R0220

N-2

Év vége (diszkontált adatok)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300
143 057

117 897

51 190

64 214

177 008

86 646

76 044

79 249

576 787

367 164

312 238

343 620

282 596

156 603

128 025

92 894

878 748

528 718

418 293

311 810

1 593 943

877 521

612 649

559 207

2 768 194

1 193 356

556 673

420 567

R0230

3 491 830

2 311 909

1 451 134

N-1

R0240

3 054 300

1 042 177

N

R0250

2 549 919

35 062

Összesen

C0360
R0100

148 916

R0160

36 498

R0170

82 494

R0180

357 698

R0190

96 705

R0200

324 594

R0210

582 129

R0220

437 790

R0230

1 510 415

R0240

1 084 447

R0250

2 647 889

R0260

7 309 575

9. számú melléklet

S.22.01.21
A hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedések hatása

A hosszú távú garanciákhoz
kapcsolódó és átmeneti
intézkedések alkalmazásával
kapott összeg

Az átmeneti
intézkedések
biztosítástechnikai
tartalékokra gyakorolt
hatása

Az átmeneti
intézkedések
kamatlábra
gyakorolt hatása

A nullára állított
A nullára állított
volatilitási kiigazítás illeszkedési
hatása
kiigazítás hatása

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Biztosítástechnikai tartalékok R0010
Alapvető szavatoló tőke
R0020

13 834 262
7 627 244

10 190
-3 680

A szavatolótőkeszükségletnek való megfelelés
szempontjából figyelembe
vehető szavatoló tőke
R0050

7 627 244

-3 680

Szavatolótőke-szükséglet

R0090

3 338 188

495

A minimális
tőkeszükségletnek való
megfelelés szempontjából
figyelembe vehető szavatoló
tőke
R0100

7 627 244

-3 680

Minimális tőkeszükséglet

1 387 613

271

R0110

Az
átmeneti
A hosszú távú garanciákhoz
intézkedések
kapcsolódó
és átmeneti
biztosítástechnikai
intézkedések alkalmazásával
tartalékokra gyakorolt
kapott összeg
hatása
C0010
C0030

S.22.01.22
A hosszú távú garanciákhoz kapcsolódó és átmeneti intézkedések hatása
Biztosítástechnikai tartalékok
Alapvető szavatoló tőke
A
szavatolótőkeszükségletnek való megfelelés
szempontjából
figyelembe
vehető szavatoló tőke
Szavatolótőke-szükséglet

Az
átmeneti
A nullára állított A nullára állított
intézkedések
volatilitási kiigazítás illeszkedési
kamatlábra
hatása
kiigazítás hatása
gyakorolt hatása
C0050

C0070

C0090

R0010
R0020

13 834 262
7 627 244

10 190
-3 680

R0050
R0090

7 627 244
3 338 188

-3 680
495

