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1 Johdanto
Tässä asiakirjassa annetaan ohjeet Euroopan keskuspankkijärjestelmän vakuutusyhtiötilastointia varten kerättävien lisätietojen (”EKP-lisätiedot”) raportointiin Solvenssi II -raportoinnin yhteydessä Suomessa. Tiedot kerätään tilastointiin liittyvistä vakuutuslaitosten tiedonantovaatimuksista annetun
EKP:n asetuksen (EKP/2014/50) perusteella Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteistyönä.
Ohjeet kunkin lisätietokentän raportointiin on esitetty seuraavissa luvuissa siten kuin kyseiset kentät
esiintyvät vastaavan nimen ja koodin mukaisilla raportointilomakkeilla.
Ohjeet noudattavat EKP:n ”Log files” -asiakirjassa(1) annettuja ohjeita seuraavin Suomessa sovellettavin erityissäännöin:
 kentän EC0141 raportointi lomakkeella SE.06.02 (Lainojen luottotappiot ja arvonalentumiset) on vapaaehtoista
 kentän EC0271 raportointi lomakkeella SE.06.02 (Yhteissijoitusyrityksen kotimaa) on vapaaehtoista
 kentän EC0060 raportointi lomakkeella E.01.01.16 (Talletukset jälleenvakuutuksenottajille,
nimellisarvon mukainen määrä) on vapaaehtoista.
Näitä ohjeita koskevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen statistics@bof.fi.

Kts: https://www.ecb.europa.eu/stats/money/icpf/html/index.en.html  Forthcoming statistics 
Log files for ECB add-ons
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2 Raportin sisältö (SE.01.01.)
Tämä lomake on muunnelma Solvenssi II -lomakkeesta S.01.01., johon on lisätty EKP-lisätiedot.
SARAKE/RIVI
ERÄ
OHJEET
C0010/ER0030

SE.02.01 – Tase

Käytettävä yhtä seuraavan suljetun luettelon
vaihtoehdoista:
1 – Raportoidaan
6 – Vapautettu raportoinnista artiklan 35
kohtien (6)–(8)2 (lomakkeet SE.02.01.16 ja
SE.02.01.17) tai ohjeen 48 (lomakkeet
SE.02.01.18 ja SE.02.01.19)3 perusteella.
0 – Ei raportoida; muu syy (tässä tapauksessa
on esitettävä erityinen perustelu)

C0010/ER0140

SE.06.02 – Luettelo sijoituksista

Käytettävä yhtä seuraavan suljetun luettelon
vaihtoehdoista:
1 – Raportoidaan
6 – Vapautettu raportoinnista artiklan 35
kohtien (6)–(8)2 (lomake SE.06.02.16) tai ohjeen 48 (lomake SE.06.02.18)3 perusteella.
7 – Ei raportoitavaa, koska merkittäviä muutoksia ei ole ollut neljännesvuosittaisen raportoinnin jälkeen (tämä vaihtoehto on sovellettavissa ainoastaan vuosittaiseen raportointiin)
0 – Ei raportoida (tässä tapauksessa on esitettävä erityinen perustelu)

C0010/ER1000

E.01.01 – Talletukset jälleenvakuutuksenottajille – rivikohtainen raportointi

Käytettävä yhtä seuraavan suljetun luettelon
vaihtoehdoista:
1 – Raportoidaan
6 – Vapautettu raportoinnista artiklan 35
kohtien (6)–(8)2 tai ohjeen 483 perusteella.
7 – Ei raportoitavaa, koska merkittäviä muutoksia ei ole ollut neljännesvuosittaisen raportoinnin jälkeen (tämä vaihtoehto on sovellettavissa ainoastaan vuosittaiseen raportointiin)
0 – Ei raportoida (tässä tapauksessa on esitettävä erityinen perustelu)

Artikla 35, kohdat (6)–(8): Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä
marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II).
3 Ohje 48: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) ohjeet kolmannen maan vakuutuslaitosten
sivukonttorien valvonnasta (EIOPA-BoS-15/110).
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C0010/ER1010

E.02.01 – Eläkevastuut

Käytettävä yhtä seuraavan suljetun luettelon
vaihtoehdoista:
1 – Raportoidaan
2 – Ei raportoida, koska eläkevastuita ei ole
0 – Ei raportoida; muu syy (tässä tapauksessa
on esitettävä erityinen perustelu)

C0010/ER1020

E.03.01 – Vahinkovakuutuksen
vakuutustekninen vastuuvelka –
jälleenvakuutussopimukset –
maittain

Käytettävä yhtä seuraavan suljetun luettelon
vaihtoehdoista:
1 – Raportoidaan
2 – Ei raportoida, koska jälleenvakuutustoimintaa ei ole
3 – Ei raportoitavaa tämän lomakkeen ohjeiden mukaisesti
0 – Ei raportoida; muu syy (tässä tapauksessa
on esitettävä erityinen perustelu)
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3 Tase (SE.02.01.)
Tämä lomake on muunnelma Solvenssi II -lomakkeesta S.02.01., johon on lisätty EKP-lisätiedot.
Sarakkeeseen ”Uudelleenluokitteluoikaisut” (EC0021) tulee sisältyä sarakkeessa ”Solvenssi II -arvo”
raportoitu arvonmuutos (edelliseen ajanjaksoon verrattuna), joka johtuu raportointivirheiden oikaisuista aiheutuvista rahoitusvälineiden luokittelumuutoksista. Jos raportointivirheitä ei ole, solut jätetään tyhjiksi.
SARAKE/RIVI

ERÄ

OHJEET

C0010/ER0801

Velat kotimaan luottolaitoksille

Tiedonantajan velat Suomessa oleville luottolaitoksille. Tämä kuuluu alaeränä ”velkoihin
luottolaitoksille” (C0010/R0800), ja siten siihen eivät sisälly joukkolainat.

C0010/ER0802

Velat muualla euroalueella ole- Tiedonantajan velat euroalueella mutta ei Suoville luottolaitoksille
messa oleville luottolaitoksille. Tämä kuuluu
alaeränä ”velkoihin luottolaitoksille”
(C0010/R0800), ja siten siihen eivät sisälly
joukkolainat.

C0010/ER0803

Velat euroalueen ulkopuolisille
luottolaitoksille

Tiedonantajan velat euroalueen ulkopuolella
oleville luottolaitoksille. Tämä kuuluu alaeränä
”velkoihin luottolaitoksille” (C0010/R0800), ja
siten siihen eivät sisälly joukkolainat.

C0010/ER0811

Velat ei-luottolaitoksille

Tiedonantajan velat muille vastapuolille kuin
luottolaitoksille, pl. joukkolainat.

C0010/ER0812

Velat kotimaan ei-luottolaitoksille

Tiedonantajan velat Suomessa oleville muille
vastapuolille kuin luottolaitoksille. Tämä kuuluu alaeränä ”velkoihin ei-luottolaitoksille”
(C0010/ER0811), ja siten siihen eivät sisälly
joukkolainat.

C0010/ER0813

Velat muualla euroalueella ole- Tiedonantajan velat euroalueella mutta ei Suoville ei-luottolaitoksille
messa oleville muille vastapuolille kuin luottolaitoksille. Tämä kuuluu alaeränä ”velkoihin eiluottolaitoksille” (C0010/ER0811), ja siten siihen eivät sisälly joukkolainat.

C0010/ER0814

Velat euroalueen ulkopuolisille
ei-luottolaitoksille

Tiedonantajan velat euroalueen ulkopuolella
oleville muille vastapuolille kuin luottolaitok-
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sille. Tämä kuuluu alaeränä ”velkoihin ei-luottolaitoksille” (C0010/ER0811), ja siten siihen
eivät sisälly joukkolainat.
C0010/ER0815

Muut rahoitusvelat (liikkeeseen lasketut velkapaperit)

Tiedonantajan liikkeeseen laskemat velkapaperit
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4 Luettelo sijoituksista (SE.06.02.)
Tämä lomake on muunnelma Solvenssi II -lomakkeesta S.06.02., johon on lisätty EKP-lisätiedot.
Tiedot hallussa olevista positioista
SARAKE
ERÄ
EC0141

Lainojen luottotappiot ja arvonalentumiset

OHJEET
Huom.: Tämän kohdan raportointi ei ole
pakollista Suomessa.
Lainan ”nimellisarvon mukaisen määrän”
(C0140) pieneneminen arvonalentumisen takia. Tämä tarkoittaa vähentymistä, joka on toteutunut viimeisen raportoinnin eli edellisen
neljännesvuosiraportin jälkeen neljännesvuotuisessa raportoinnissa ja edellisen vuosiraportin jälkeen vuotuisessa raportoinnissa. Väheneminen tulee ilmaista positiivisena arvona.
Luottotappion palautus (arvonkorotus) tulee ilmaista negatiivisena arvona. Luottotappiot tulee raportoida ilman palautuksia (arvonkorotuksia).
Laina tulee raportoida tällä lomakkeella ajanjaksolta, jona luottotappio toteutuu, vaikka yritys ei enää kirjaakaan lainaa saamisena.
Tämä kohta koskee CIC-kategoriaa 8 ja kaikkia
instrumentteja, joista sarake EC0291 – Instrumenttiluokitus EKT 2010:n mukaan – raportoidaan arvolla ”1” tai ”2”.

Tiedot sijoituksista
SARAKE
ERÄ
EC0231

Liikkeeseenlaskijasektori EKT
2010:n mukaan

OHJEET
Yksilöi liikkeeseenlaskijan taloudellinen sektori Euroopan kansantalouden tilinpito- ja
aluetilinpitojärjestelmästä annetun asetuksen
(EU) N:o 549/2013 (”EKT 2010”) mukaisesti.
Käytettävä yhtä seuraavan suljetun luettelon
vaihtoehdoista:
1 – keskuspankki (EKT 2010 -sektori S.121)
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2 – talletuksia vastaanottavat yhteisöt, pl. keskuspankki (EKT-sektori S.122)
3 – rahamarkkinarahastot (EKT-sektori S.123)
4 – muut sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot (EKT-sektori S.124)
5 – muut rahoituksenvälittäjät kuin vakuutuslaitokset ja eläkerahastot (pl. arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhteisöt) + rahoituksen
ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset +
konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat (EKT-sektori S.125 pl. arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhteisöt + EKT-sektori
S.126 + EKT-sektori S.127)
6 – arvopaperistamiseen osallistuvat erityisyhteisöt (EKT-sektorin S.125 alaosasto)
7 – vakuutuslaitokset (EKT-sektori S.128)
8 – eläkerahastot (EKT-sektori S.129)
9 – yritykset (EKT-sektori S.11)
10 – julkisyhteisöt (EKT-sektori S.13)
11 – kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat
voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (EKTsektori S.14 + EKT-sektori S.15)
Tämä kohta tulee raportoida CIC-kategorian 8
ja seuraavien CIC-kategorioiden osalta, jos
instrumentilla ei ole ISIN-koodia (ts. jos omaisuuserän tunnistekoodityyppi/sarake C0050
on muu kuin ”1” tai ”99/1”): CIC-kategoria 1,
CIC-kategoria 2, CIC-kategoria 3, CICkategoria 5 ja CIC-kategoria 6.
EC0271

Yhteissijoitusyritysten kotimaa

Huom.: Tämän kohdan raportointi ei ole
pakollista Suomessa.
Yhteissijoitusyrityksen kotimaa eli maa, jossa
yhteissijoitusyritys on saanut toimiluvan.
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Tämä kohta koskee ainoastaan CIC-kategoriaa
4 ja vain tapauksia, joissa instrumentilla ei ole
ISIN-koodia (ts. jos omaisuuserän tunnistekoodityyppi/sarake C0050 on muu kuin ”1” tai
”99/1”).
EC0291

Instrumenttiluokitus EKT
2010:n mukaan

Sellaisten instrumenttien yksilöinti, jotka on
luokiteltu velkapapereiksi tai osakkeiksi valvonnallisiin raportointitarkoituksiin mutta
jotka voidaan luokitella toisin tilastollisiin raportointitarkoituksiin. Näitä ovat: (i) velkakirjalainat, (ii) ei-jälkimarkkinakelpoiset velkakirjat, (iii) ei-jälkimarkkinakelpoiset rahamarkkinapaperit, (iv) rekisteröidyt joukkolainat (samassa merkityksessä kuin ”Namensschuldverschreibung”, ”N-bonds” tai vastaavat instrumentit), (v) rekisteröidyt osuustodistukset (samassa merkityksessä kuin ”Namensgenussscheine” tai vastaavat instrumentit) ja (vi) merkintäoikeudet.
Kohdat (i), (ii) ja (iii) luokitellaan lainoiksi/talletuksiksi tilastollisia raportointitarkoituksia
varten tilastointiin liittyvistä vakuutuslaitosten
tiedonantovaatimuksista annetun asetuksen
EKP/2014/50 mukaisesti.
Kohdan (iv) luokittelu tilastollisiin tarkoituksiin riippuu instrumentin erityisominaisuuksista.
Kohdat (v) ja (vi) katsotaan asetuksessa
EKP/2014/50 osakkeiksi. Niiden yksilöintiä tämän sarakkeen raportoinnin mukaisesti voidaan käyttää siten kuin edellytetään arvopaperien omistusta koskevista tilastoista annetussa
asetuksessa EKP/2012/24, sellaisena kuin se
on muutettuna.
Käytettävä yhtä seuraavan suljetun luettelon
vaihtoehdoista:
1 – instrumentti on (i), (ii) tai (iii)
2 – instrumentti on (iv)
3 – instrumentti on (v) tai (vi)
9 – muu instrumentti
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Tämä kenttä koskee CIC-kategorioita 1, 2, 3, 5
ja 6.
EC0381

Liikkeeseenlaskupäivä

Päivä, jona instrumentti on laskettu liikkeeseen.
Tämä kohta tulee raportoida CIC-kategorian 8
ja seuraavien CIC-kategorioiden osalta, jos
instrumentilla ei ole ISIN-koodia (ts. jos omaisuuserän tunnistekoodityyppi/sarake C0050
on muu kuin ”1” tai ”99/1”): CIC-kategoria 1,
CIC-kategoria 2, CIC-kategoria 5 ja CICkategoria 6.
CIC-kategoriaan 8 kuuluvista yksityishenkilöille myönnetyistä lainoista ja kiinnelainoista
tulee raportoida (lainan määrään perustuva)
painotettu liikkeeseenlaskupäivä.

SUOMEN PANKKI
Rahoitusmarkkina- ja tilastoosasto

Ohje

11 (15)

2.5.2018

5 Talletukset jälleenvakuutuksenottajille – rivikohtainen raportointi (E.01.01)
Tämä lomake on tarkoitettu vain EKPJ:tä varten, ja sen mukaisia tietoja pyydetään neljännesvuosittain.
Lomakkeella pyydetään tietoja, joita tarvitaan tilastointitarkoituksiin talletuksista jälleenvakuutuksenottajille (CIC 75) ja jotka raportoidaan yhdellä rivillä lomakkeella SE.06.02.
SARAKE

ERÄ

OHJEET

EC0010

Rivin tunnistekoodi

Tunnistekoodi viitetiedoksi.

EC0020

Liikkeeseenlaskijan maa

Jälleenvakuutuksenottajan sijaintimaan ISO
3166-1 alpha-2 -koodi.
Jälleenvakuutuksenottajan sijainti määräytyy
omaisuuserän liikkeeseen laskevan yhteisön
osoitteen perusteella. Tämä vastaa jälleenvakuutuksenottajan kotimaata.

EC0030

Valuutta

Talletuksen valuutan aakkosellinen ISO 4217
- koodi.

EC0040

Solvenssi II -kokonaismäärä

Arvo laskettuna siten kuin se on määritelty direktiivin 2009/138/EY artiklassa 75, samalla
tavoin kuin lomakkeen SE.06.02 sarakkeessa
C0170 – Solvenssi II -kokonaismäärä. Tästä tulee käydä ilmi talletuksen Solvenssi II -arvo.

EC0050

Kertynyt korko

Kertyneen koron määrä viimeisen koronmaksupäivän jälkeen. On huomattava, että tämä
arvo on myös osa Solvenssi II -kokonaismäärää.

EC0060

Nimellisarvon mukainen
määrä

Huom.: Tämän kohdan raportointi ei ole
pakollista Suomessa.
Vielä takaisin maksamatta olevan pääoman
määrä nimellisarvoisena lomakkeen SE.06.02
sarakkeen C0140 – Nimellisarvon mukainen
määrä – mukaisesti.
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6 Eläkevastuut (E.02.01.)
Tämä lomake on tarkoitettu vain EKPJ:tä varten, ja sen mukaisia tietoja pyydetään ainoastaan vuosittaisen raportoinnin yhteydessä.
Lomakkeella pyydetään tietoja, joita tarvitaan tilastointitarkoituksiin eläkevastuista (jotka yksilöidään
lomakkeen S.14.01 sarakkeessa C0100 arvolla ”4 – eläkevastuut” ja soveltuvin osin arvolla ”5 – muut”
niissä tapauksissa, joissa tuotteessa on eläkevastuun piirteitä).
SARAKE/RIVI

ERÄ

OHJEET

EC0010/ER0010

Eläkevastuut

Tiedonantajan eläkejärjestelmiin (ml. ammatilliset ja muut lisäeläkejärjestelmät) liittyvien
kokonaisuutena lasketun bruttomääräisen vakuutusteknisen vastuuvelan ja bruttomääräisen parhaan estimaatin määrä.

EC0010/ER0020

joista: pilari II -eläkevastuut

Pilari II -eläkevastuisiin liittyvien kokonaisuutena lasketun bruttomääräisen vakuutusteknisen vastuuvelan ja bruttomääräisen parhaan
estimaatin määrä.
Pilari II -eläkevastuilla viitataan ammatillisiin
lisäeläkkeisiin. Pilari II -eläkevastuina raportoidaan ryhmäeläkevakuutukset ja sellaiset yksilölliset lisäeläkevakuutukset, jotka työnantajat ovat ottaneet työntekijöilleen.
Joissakin tapauksissa yritykset saattavat joutua
tekemään oletuksia/arvioita näiden tietojen
antamiseksi.

EC0010/ER0030

Etuusperusteisten järjestelmien pilari II -eläkevastuut

Etuusperusteisten järjestelmien pilari II -eläkevastuisiin liittyvien kokonaisuutena lasketun
bruttomääräisen vakuutusteknisen vastuuvelan ja bruttomääräisen parhaan estimaatin
määrä.
Etuusperusteisessa eläkejärjestelmässä osallistuville työntekijöille luvattu eläke-etuuksien
taso määräytyy etukäteen sovitun kaavan perusteella. Etuusperusteisen eläkejärjestelmän
vastuu on sama kuin luvattujen etuuksien nykyarvo.
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Joissakin tapauksissa yritykset saattavat joutua
tekemään oletuksia/arvioita näiden tietojen
antamiseksi.
EC0010/ER0040

Maksuperusteisten järjestelmien pilari II - eläkevastuut

Maksuperusteisten järjestelmien pilari II -eläkevastuisiin liittyvien kokonaisuutena lasketun
bruttomääräisen vakuutusteknisen vastuuvelan ja bruttomääräisen parhaan estimaatin
määrä.
Maksuperusteisessa eläkejärjestelmässä maksetut etuudet riippuvat eläkejärjestelmän sijoitusten kehityksestä. Maksuperusteisen eläkejärjestelmän vastuu on järjestelmän sijoitusten
käypä markkina-arvo.
Joissakin tapauksissa yritykset saattavat joutua
tekemään oletuksia/arvioita näiden tietojen
antamiseksi.

EC0010/ER0050

Yhdistelmäjärjestelmien pilari
II -eläkevastuut

Yhdistelmäjärjestelmien pilari II -eläkevastuisiin liittyvien kokonaisuutena lasketun bruttomääräisen vakuutusteknisen vastuuvelan ja
bruttomääräisen parhaan estimaatin määrä.
Yhdistelmäjärjestelmissä on maksu- ja etuusperusteisten järjestelmien piirteitä.
Joissakin tapauksissa yritykset saattavat joutua
tekemään oletuksia/arvioita näiden tietojen
antamiseksi.
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7 Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen vastuuvelka – jälleenvakuutussopimukset – maittain (E.03.01.)
Tämä lomake on tarkoitettu vain EKPJ:tä varten, ja sen mukaisia tietoja pyydetään ainoastaan vuosittaisen raportoinnin yhteydessä.
Lomakkeella pyydetään tietoja, joita tarvitaan tilastointitarkoituksiin jälleenvakuutussopimuksiin liittyvän vahinkovakuutuksen vakuutusteknisen vastuuvelan maantieteellisestä erittelystä. Vakuutuslaitosten tulee raportoida tiedot niiden jälleenvakuutustoiminnasta. Tiedot käsittävät kokonaisuutena
lasketun vakuutusteknisen vastuuvelan ja bruttomääräisen parhaan estimaatin yhteismäärät maantieteellisten vyöhykkeiden perusteella tai maakohtaisesti. Sekä suhteellinen että ei-suhteellinen jälleenvakuutus otetaan huomioon.
Tiedot tulee raportoida seuraavasti:
- Kotimaata koskeva tieto on aina raportoitava riippumatta kokonaisuutena lasketun vakuutusteknisen vastuuvelan ja bruttomääräisen parhaan estimaatin määrästä
- Maittain raportoitujen tietojen tulee olla vähintään 90 % kokonaisuutena lasketun vakuutusteknisen
vastuuvelan ja bruttomääräisen parhaan estimaatin yhteismäärästä
- Muita maita koskevat tiedot on raportoitava yhteenlaskettuina joko ryhmässä ”olennaisuusrajan piiriin kuulumattomat ETA-maat” tai ”olennaisuusrajan piiriin kuulumattomat ei-ETA-maat”
- Tiedot on raportoitava sen alueen tai maan perusteella, jossa jälleenvakuutuksenottajan kotipaikka
on.
SARAKE/RIVI

ERÄ

OHJEET

EC0010/ER0040

Maa 1 …

Ilmoita kunkin maan ISO 3166-1 alpha-2 -maakoodi riveittäin.

EC0020/ER0010

Kokonaisuutena laskettu bruttomääräinen vakuutustekninen vastuuvelka ja bruttomääräinen paras estimaatti eri
maiden osalta – Kotimaa

Kokonaisuutena lasketun bruttomääräisen vakuutusteknisen vastuuvelan ja bruttomääräisen parhaan estimaatin määrä, ainoastaan hyväksytty jälleenvakuutus, kotimaassa olevien
jälleenvakuutuksenottajien osalta.
Joissakin tapauksissa yritykset saattavat joutua
käyttämään harkintaa/arvioita oikeiden tietojen antamiseksi vakuutusteknisen vastuuvelan
laskemiseen käytettävien oletusten mukaisesti.

SUOMEN PANKKI
Rahoitusmarkkina- ja tilastoosasto

EC0020/ER0020

Kokonaisuutena laskettu bruttomääräinen vakuutustekninen vastuuvelka ja bruttomääräinen paras estimaatti eri
maiden osalta – olennaisuusrajan piiriin kuulumattomat
ETA-maat – ei raportoida
maittain

Ohje
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Kokonaisuutena lasketun bruttomääräisen vakuutusteknisen vastuuvelan ja bruttomääräisen parhaan estimaatin määrä, ainoastaan hyväksytty jälleenvakuutus, ETA-maassa (kotimaata lukuun ottamatta) olevien ja olennaisuusrajan piiriin kuulumattomien jälleenvakuutuksenottajien osalta (ts. ne, joita ei raportoida erikseen maittain).
Joissakin tapauksissa yritykset saattavat joutua
käyttämään harkintaa/arvioita oikeiden tietojen antamiseksi vakuutusteknisen vastuuvelan
laskemiseen käytettävien oletusten mukaisesti.

EC0020/ER0030

EC0020/ER0040

Kokonaisuutena laskettu bruttomääräinen vakuutustekninen vastuuvelka ja bruttomääräinen paras estimaatti eri
maiden osalta – olennaisuusrajan piiriin kuulumattomat
ei-ETA-maat – ei raportoida
maittain

Kokonaisuutena lasketun bruttomääräisen vakuutusteknisen vastuuvelan ja bruttomääräisen parhaan estimaatin määrä, ainoastaan hyväksytty jälleenvakuutus, ETA:n ulkopuolella
olevien ja olennaisuusrajan piiriin kuulumattomien jälleenvakuutuksenottajien osalta (ts. ne,
joita ei raportoida erikseen maittain).

Kokonaisuutena laskettu bruttomääräinen vakuutustekninen vastuuvelka ja bruttomääräinen paras estimaatti eri
maiden osalta – Maa 1 [yksi
rivi kullekin olennaisuusrajan
mukaiselle maalle]

Kokonaisuutena lasketun bruttomääräisen vakuutusteknisen vastuuvelan ja bruttomääräisen parhaan estimaatin määrä, ainoastaan hyväksytty jälleenvakuutus, jälleenvakuutuksenottajat kotimaittain.

Joissakin tapauksissa yritykset saattavat joutua
käyttämään harkintaa/arvioita oikeiden tietojen antamiseksi vakuutusteknisen vastuuvelan
laskemiseen käytettävien oletusten mukaisesti.

Joissakin tapauksissa yritykset saattavat joutua
käyttämään harkintaa/arvioita oikeiden tietojen antamiseksi vakuutusteknisen vastuuvelan
laskemiseen käytettävien oletusten mukaisesti.

