KONTINUITÉIT VUM
ASSURANCE-SEKTOR AN DER
COVID-19 KRIS - POSITIOUNEN
VUN DER EIOPA
D’EIOPA, an Zesummenaarbecht mat den europäeschen Opsiichtsautoritéiten (Autorités européennes
de surveillance) an dem Europäesche Systemesche Risikobüro (Comité européen du risque systémique)
huet eng Serie vun Approchen entwéckelt, déi néideg si fir d'Kontinuitéit vum Assurance-Sektor
z'erméiglechen trotz der Kris em de COVID-19.
Verschidden Theme betreffen d’Assurancëgesellschaften zënter dem Ufank vun dëser Kris:
(i)

D’Ëmgoe mat schwéiere Konditiounen um Marché;

(ii)

D’Behale vun den Aktivitéiten am Assurance-Sektor;

(iii)

D’Schutzmoossname fir Mataarbechter a Clienten.

 Wat Berichter fir Enn 2019 betrëfft, sollen déi kompetent national Autoritéiten (zu Lëtzebuerg, den
Commissariat aux Assurances; a Frankräich, d’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ; an
der Belsch, d’FSMA, d’Autorité des services et marchés financiers; an Italien, d’IVASS, Istituto per
la Vigilanza sulle Assicurazioni) flexibel sinn, wat den Timing vun Iwwerwaachungsberichter
(rapports de surveillance) an hir Verëffentlechung ugeet.
 D'EIOPA limitéiert seng Ufroe fir Informatiounen a Consultatiounen nëmmen op déi eenzeg
Elementer déi néideg si fir den aktuelle Marché ze bewäerten an ze kontrolléieren.
 Den Datum fir d’Iwwerreechung vum Holistic Impact Assessment 2020 Solvency II Review gouf bis
den 1. Juni 2020 verlängert (zousätzlech Detailer fir d'Iwwerreechung a Fuerderunge
vun Informatioune ginn deemnächst vun der EIOPA kommunizéiert).
 Geméiss den Ufuerderunge vun der Solvabilitéit II Directiv, hunn Assurancëgesellschafte genuch
Eegekapital fir hir Kapitalbedürfnisser, sou wei och bedeitend Verloschter ze decken. Des am Kader
vun enger Ausbezuelung un d’Beneficiairen, souwéi bei enger Maturitéit vum Kontrakt ze
garantéieren.
 Rezent Stresstester goufen duerchgefouert, déi weisen datt den Assurance-Sektor gutt
kapitaliséiert, a fäeg ass Schocken z’iwwerstoen.
 Solvabilitéit II bitt Méiglechkeeten un, fir verschidden Auswierkungen ze kompenséieren un déi den
Assurance-Sektor kéint leiden; dës Méiglechkeete gi vun der EIOPA an déi verschidde
Kontrollinstanzen ëmgesat wann et néideg gëtt.
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Déi aktuell Situatioun am Zesummenhang mat der COVID-19 Kris gëtt vun der EIOPA iwwerwaacht,
d'Europäesch Kontrollinstanzen an de Systemic Risk Board wäerte weider Moossnamen huelen, wann
et néideg ass fir d'Stabilitéit vum Assurance-Sektor z'erméiglechen an all Assuréen ze schützen.
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