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ÁTTEKINTÉS

ÁTTEKINTÉS
 A HDI csoport engedélyezett részleges belső modellt használ, és
nagyon erőteljes tőkésítéssel rendelkezik.
 A HDI csoport fő kockázata a Talanx konszern, amely kockázatstratégiai céljait kézzel foghatóan teljesíti.
 A szavatolótőkére és kockázatra vonatkozó kiértékelések különböző rétegekben történnek, amelyek modellezési

terjedelem vonatkozásában, valamint a szavatolótőkék beszámításának gazdasági és törvényi szempontjai szempontjából
eltérnek. A központi (ebből adódó) mutatószámok a beszámolóban közelebbről lesznek bemutatva.
 A csoport működőképes, megfelelő szabályozás- és kockázatkezelési rendszert hozott létre, amely folyamatosan
továbbfejlődik és magas minőségi elvárásoknak és szabványoknak felel meg.

Központi mutatószámok áttekintése különböző rétegekben
Ezer EUR

Talanx konszern
(gazdasági)

Szavatolótőke

SCR
Ajánlat
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Alapvető szavatolótőke
(BOF)
Gazdasági belső modell
(teljes)
CAR (Talanx)
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HDI csoport
(törvény szerinti átmeneti
intézkedés nélkül)

HDI csoport
(törvény szerint)

19.568.557

7.405.601
264%

Beszámítható
szavatolótőke
Részleges belső modell
(műveleti kockázatok
normál képlet szerint)
Szolvencia II hányada

19.676.129

Beszámítható
szavatolótőke (átmeneti
intézkedés nélkül)

15.546.816

8.346.467

Részleges belső modell
(műveleti kockázatok
normál képlet szerint)

8.355.784

236%

Szolvencia II hányada (átmeneti intézkedés nélkül)

186%

ÖSSZEFOGLALÁS

ÖSSZEFOGLALÁS
Ez a beszámoló a HDI csoport szavatolási és pénzügyi helyzetét
mutatja be, és különösen a Talanx konszernt is bemutatja, amely a
HDI csoport jellemző kockázatmagját képezi és a tőkepiac szempontjából játszik fontos szerepet. Ezenkívül a vonatkozó leányvállalatok
beszámolóiban további információk állnak rendelkezésre.

A HDI csoport a társaságaival együtt az elsődleges és viszontbiztosítás (többek között a kár- / baleset-, valamint az életbiztosítás)
több tevékenységi területén dolgozik. Magas szintű diverzifikációnk
gerincét a földrajzilag és az ágazati szempontból széles kimutatások
képezik.

CSOPORTSTRUKTÚRA

VÁLLALATI KOCKÁZATKEZELÉS ÉS CÉLOK
RÖVID ÁTTEKINTÉSE

A HDI csoportbeli legfelső anyavállalataként működő
HDI V. a. G.-hoz a Talanx AG tulajdonhányadának 79%-a tartozik.
A HDI – biztosítótársasági funkciójában – a HDI Global SE belföldi üzletének 1‰-es arányos együttbiztosításában részesedik. A
HDI V. a. G. tőkebefektetéseinek befektetése túlnyomórészt alacsony
kockázatú és nagy likviditású. Ezért a HDI csoport kockázatprofilját
mértékadóan a Talanx konszern kockázatprofilja határozza meg.
Jellemzően ez képezi a csoport fő kockázatát.
A Talanx AG pénzügyi és menedzsmentholdingként működik, amely
jelentős részesedéssel rendelkezik biztosításokban, 40 országban
rendelkezik képviselettel, és együttműködéseken keresztül 150 országnál is több helyen aktív. Üzleti modellünk biztosítástechnikai és
pénzügyi kockázatok átvételéből áll.

A biztosítások a díjszabások, illetve azok kockázatainak meghatározására vonatkozó biztosításmatematikai módszerek és eljárások
alkalmazásának hosszú múltra visszatekintő tapasztalatára támaszkodnak. A múlt század 90-es évei óta ezek az érték- és kockázatkezelés kérdéseinek konzisztens kezelésével, valamint módszertani
és tartalmi szempontokkal bővült. Erre a célra teljes körű modellek
(úgynevezett vállalatkockázat-kezelési (ERM) modellek) szolgálnak,
amelyek lehetővé teszik a fellépő kockázatok, a kigazdálkodott hozamok és a befektetett tőke konzisztens mérték szerinti mérését,
minősítését és kezelését. Az ilyen összetevők szintézise vezérlésoldali
szempontból olyan teljesítménykoncepcióban csúcsosodik ki, amely
gazdasági döntéseink alapjául szolgálnak.

CSOPORTSTRUKTÚRA

Magánrészvény (21,0%)
Magánrészvény
(21,0 %)

HDI
a. G. (79,0%)
(79,0%)
HDI V.
V.a.G.

Talanx AG
Ipari biztosítás üzleti
terület
Industrial Lines Division

Egyéni és cégbiztosítás
(Németország) üzleti
terület
Retail Germany Division
Kár-/balesetbiztosítás
Property/
Casualty
Insurance

Életbiztosítás
Life Insurance

Egyéni és cégbiztosítás
(nemzetközi) üzleti terület
Retail International
Division

Viszontbiztosítás üzleti
terület
Reinsurance Division
Kárviszontbiztosítás
Property/
Casualty
Reinsurance

Konszernfunkciók
Corporate Operations

Személyviszontbiztosítás
Life/
Health
Reinsurance
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A teljesítménykoncepció keretében a kockázatkezelés a feladatokat
és funkciókat gazdasági és törvény szerinti kontextusban veszi át, így
az értékteremtési lánc egyik kifejezett tagja. A HDI csoport kockázatkezelési filozófiája a kockázatkezelés ipari szabványának Szolvencia II
irányelv szerint adaptált formáját alkalmazza (ISO 31000), lehetővé
téve vállalatunk értékeinek (Talanx-értékek) a műszakilag szükséges, felügyeletileg megkövetelt, valamint a gazdaságilag biztosított
körülményekkel való harmonikus összekapcsolását. Ennek során a
kockázatkezelési folyamat középpontjában a TERM (Talanx Enterprise
Risk Model) áll – a HDI csoport belső teljes körű kockázatmodellje.

A Talanx konszern stratégiai célmeghatározásai

2016

2017 – es cél

Könyvelt bruttó biztosítási díjak

31,1 milliárd euró

Növekedés > 1%

Tőkebefektetési hozam

3,6%

≥ 3%

907 millió euró

Mutatószámok

Konszernnyereség
Sajáttőke-hozam

10,4%

~ 800 millió euró
> 8,0%

Felosztási hányad

35 – 45%
céltartomány

35 – 45%
céltartomány

Teljesítménykoncepció és integrált kezelés

A célok elérése elengedhetetlenné teszi kockázatok (piaci és hitelkockázatok, biztosítástechnikai kockázatok) felvállalását.

TÖRVÉNYI MEGFELELÉS

TERVEZÉS
Kezelésterv
kialakítása

VÉGREHAJTÁS
Tervezetek megvalósítása

TŐKE
MEGALAPOZOTTSÁG
(TŐKEMEGFELELŐSÉG)
KOCKÁZAT

KIFIZETŐDŐSÉG
(TŐKEHATÉKONYSÁG)

INTEGRÁLT
KEZELÉS

NYERESÉG

KIIGAZÍTÁS
Kezelésterv
ellenőrzése

ELLENŐRZÉS
Terv
előrehaladásának
felügyelete

Vállalati kockázatkezelésünket folyamatként értelmezzük, és megoldásainkat folyamatosan továbbfejlesztjük, valamint a stratégiai és
gazdasági keretfeltételek szempontjából módosítjuk. Ennek alapjául
a belső és külső ellenőrzések eredményei, valamint a belső érvényesítések szolgálnak.
A Standard & Poor’s saját értékelési folyamatának keretében a vállalatkockázat-kezelési rendszert többek között „strong“ minősítésűként
értékelte. Belső modellünk alapján néhány európai biztosítócsoport
egyikeként megkapjuk a minősítési tőkeszükségletek csökkentésének
lehetőségét (úgynevezett „M-tényező“).
A konszern céljait ERM-kezdeményezésünk alapján a kockázatviselés (szilárdság), minősítésünk megőrzése (bizalmasság), valamint
a feltételezett tőkepiaci elvárások (jövedelmezőség) figyelembe
vételével vezetjük le éves alapon.
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TŐKEFOGALMAK
A szavatolómérleg az eszközértékeket és kötelezettségeket a Szolvencia II szabályozásainak megfelelően piackonzisztens módon
állítja fel és a felügyeleti szabályzatok középpontjában áll. A D fejezetben általunk bevezetett, az IFRS és a Szolvencia II mérlegei
közötti továbbítás alapvetően lehetővé teszi a jól ismert és közzétett
információkkal való összehasonlítást.
A különböző tőkefogalmak gazdasági (hibridtőke beszámítása) és
törvény szerinti (átmeneti intézkedés, rendelkezésre állási korlátozások) tényállások és értékelési előírások szempontjából különböznek.
A kockázatviselés, a kockázati költségkeret-tervezés, valamint a
konszernt átfogó értékhatárok és küszöbértékek értékeléséhez a
Talanx átmeneti intézkedések nélküli alapvető szavatolótőkéje a
hozzá tartozó tőkeszükséglettel együtt veendő figyelembe.
A törvény szerinti tőke vetítési alapját a beszámítható szavatolótőke
képezi.
A szavatolótőke mértéke mellett a tőkebefektetések likviditása is
különös jelentőséggel bír. A HDI csoport megfelelő értékhatárokkal
biztosítja a kényelmes likviditást.
A szavatolótőke felszámítása felügyeletileg különböző minőség
szerint történik. Ez a szintbesorolási művelet (tiering). A következő
diagramból látható, hogy a HDI csoport szavatolótőkéjének 91%-a
a legmagasabb minőségszinttel rendelkezik. Ennek megfelelően a
HDI csoport magas minőségű, nagyon kényelmes szavatolótőkeháttérrel rendelkezik.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az SCR és a szavatolótőkék összefonódását a túlfedezet, illetve a
tőkemegfelelési mutató (CAR) tükrözi:

Szavatolótőkék összetétele
%
7
2. szint

CAR =

2
1. szint (korlátozott)
91
1. szint (korlátlan)

szavatolótőke
SCR (igényelt szavatolótőke)

A HDI csoport fontos kockázatstratégiai mutatószámai
%

KOCKÁZAT MEGHATÁROZÁSA TERM SEGÍTSÉGÉVEL, TŐKEMEGFELELÉSI MUITATÓVAL
A gazdasági és törvény szerinti feltételek szerint megkülönböztetett
tőkefogalmak fényében a kockázatmérés során is hasonló eljárás
alkalmazható.
Gazdasági célokra a HDI csoport teljes mértékű belső modellt használ, ezzel szemben a törvény szerinti célokra jelenleg egy felügyeletileg engedélyezett részleges belső modellt alkalmaz, amely
valamennyi (Szolvencia II-re vonatkozó) – az úgynevezett műveleti
kockázatokon kívül – számszerűsíthető kockázatot figyelembe vesz.
A TERM segítségével a leányvállalatok és a csoport kockázatainak
mérése konzisztensen modellezhető; ennek során a TERM az eseménymodelleket vállalatmodellekkel kombinálja. Az eseménymodellek a HDI csoport kockázattényezőinek (például meghatározott
természeti veszélyek vagy kamatkockázatok) teljes világát leképezik.
A vállalatmodellek a megfigyelt vállalat szavatolómérlegét modellezik az eseménymodellek alapján, és ezáltal lehetőséget nyújtanak a
szavatolómérlegre vonatkozó, lehetséges ellentétes eseményekből
eredő következtetések megbecslésére.
Monte Carlo-szimulációk segítségével a TERM-ben vállalatonként a
szavatolómérleg előrejelezhető és csoportot átfogóan konszolidálható. A szavatolómérleg összetevőinek és egyenlegének így keletkező
előrejelzés-eloszlásai egy éves időszakra vonatkoznak.

Értékhatár

2016

Szolvencia II hányada
(HDI csoport, átmeneti intézkedés nélkül)

150–200%

186%

CAR (Talanx, gazdasági)

200%

264%

Piaci kockázat hányada (Talanx)

50%

47%

Az AA minősítéshez (S&P) szükséges legalább 200%-os CAR-mutatóval biztosítható a szükséges tőkésítés. Ezzel a vállalati oldalon
felhasznált szavatolásszintek jelentősen túllépik a törvény szerinti
követelményeket. Ennek megfelelően a minősítőügynökségek általi
tőkeszükségletek a legátfogóbb keretfeltételeket határozzák meg.
A tőkebefektetés és ezáltal a piaci kockázatok felvállalása üzletvitelünk fontos összetevői. Ugyanakkor tisztán látjuk magunkat
biztosítási csoportként, és a teljes kockázatra vetített tőkebefektetési
kockázatok hányadát tartósan 50% alatt szeretnénk tartani. Ez a
hányad jelenleg mintegy 47%.

ELOSZTOTT KOCKÁZATPROFIL
A kockázatprofil olyan kockázati tényezők aggregált megjelenítési formája, amelyek gyűjtőfogalmak (például „biztosítástechnikai kockázatok“) alatt összegezhetők. A kockázatprofilok grafikus
megjelenítése a kockázatok jellegének, valamint – adott esetben
oszlopdiagramokként – a kockázatkoncentráció egyszerű és gyors
áttekintését szolgálja.

Ilyen módon a Szolvencia II szerinti összes minősíthető kockázathoz
meghatározható a szavatolótőke-szükséglet (SCR).

HDI Csoport. Szavatolási és pénzügyi beszámoló – 2016

5

ÖSSZEFOGLALÁS

A következő oszlopdiagram a HDI csoport lényeges kockázatkategóriáit jeleníti meg a részleges belső modellre vonatkozóan. A csoport
kockázatprofiljára a következő kockázatkategóriák jellemzők:
 Piac- és hitelkockázat
 A nemélet-biztosítás biztonságtechnikai kockázatai, különösen
a természeti veszélyekből adódó kockázatok
 Életbiztosítás-technikai kockázatok
Ennél a diverzifikálásnak az összkockázat meghatározása szempontjából különös jelentősége van, mivel földrajzi és üzleti
sokszínűségünk alapján a diverzifikációval mintegy 50%-os mértékű
kockázatcsökkenést könyvelhetünk el. Tekintettel arra, hogy a fenti

uralkodó kockázatkategóriák egymás között ténylogikai okok miatt csak kis mértékű függőséggel rendelkeznek, ez a nagy mértékű
diverzifikáció jól indokolható, és sokkal inkább ténylogikai, mint
modellelméleti megfontolásokon nyugszik.
A műveleti kockázatnak való látszólagosan magas kitettség abból
adódik, hogy a részleges belső modellben ezt a kockázatkategóriát
normál eljárások képezik le. A normál eljárás műveleti kockázatszámításának lényeges elosztási tényezői a díjbevételek és a tartalékok. A kimutatott mértékről sem belső adataink, sem a szakértői
becslések nem adnak bizonyosságot.

A HDI csoport kockázatkategória szerinti szavatolótőke-szükséglete törvény szerinti nézetben
Millió euró
1.313

1.638

2.339

15.819

7.566

2.660

3.494

8.253
1.806

348

94

8.346

280
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SZAVATOLÓTŐKESZÜKSÉGLET

MÁS PÉNZÜGYI ÁGAZATOKBAN MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TŐKESZÜKSÉGLET
(NEMBIZTOSÍTÁSI
TŐKESZÜKSÉGLETEK

SZAVATOLÓTŐKESZÜKSÉGLET
TÖBBLETTŐKE- PÓTLÉK
NÉLKÜL

DIVERZIFIKÁCIÓ

DIVERZIFIKÁLATLAN
ÁTFOGÓ ÖSSZETEVŐK

HALASZTOTT ADÓK
VESZTESÉGKIEGYENLÍTÉSI
KÉPESSÉGE NEMÉLET- ÉS
VISZONTBIZTOSÍTÁSHOZ

MŰVELETI KOCKÁZATOK

ÉLETBIZTOSÍTÁSTECHNIKAI KOCKÁZATOK

TERMÉSZETIKATASZTRÓFAKOCKÁZATOK

NEMÉLET-BIZTOSÍTÁS
DÍJ- ÉS TARTALÉKKOCKÁZAT (TERMÉSZETI
KATASZTRÓFÁK NÉLKÜL)

HITELKOCKÁZAT
(KÖVETELÉSLEÍRÁSKOCKÁZAT)

NYUGDÍJKOCKÁZATOK

ELSŐ ÉLETBIZTOSÍTÁS
PIACKOCKÁZATAI

NEMÉLET ÉS VISZONTBIZTOSÍTÁS PIACKOCKÁZATAI

5.217

ÖSSZEFOGLALÁS

A HDI csoport kockázatprofilját a Talanx konszern uralja. A kockázatok elemzése a TERM segítségével, elsődlegesen a gazdasági nézetben
történik. A következő ábra az így meghatározott SCR-t mutatja,
kockázatkategóriák szerint felosztva..
A Talanx konszern HDI csoport kockázatkategória szerinti szavatolótőke-szükséglete törvény szerinti nézetben
Millió euró
543

1.515

2.339
15.264

7.859

2.660

3.493

1.861

343

341

7.406

A HDI csoport és a Talanx konszern kockázatprofiljaiban
meglévő eltérések egyrészt azon a tényen alapulnak, hogy a
HDI V. a. G. vállalaton keresztül még további kockázatok is felmerülnek, másrészt pedig azon, hogy a Talanx kockázatprofilja
gazdasági nézetben (teljes modellben) jelenik meg, ezzel szemben a HDI csoport kockázatprofil-megjelenítése törvény szerinti nézeten (részleges modellen) alapul. A különböző mérési
megközelítésekre vonatkozóan a következő eltérések adódnak:

TELJES KOCKÁZAT

DIVERZIFIKÁCIÓ

DIVERZIFIKÁLATLAN
ÁTFOGÓ ÖSSZETEVŐK

HALASZTOTT ADÓK
VESZTESÉGKIEGYENLÍTÉSI KÉPESSÉGE
NEMÉLET- ÉS
VISZONTBIZTOSÍTÁSHOZ

MŰVELETI
KOCKÁZATOK

ÉLETBIZTOSÍTÁSTECHNIKAI
KOCKÁZATOK

TERMÉSZETIKATASZTRÓFA-KOCKÁZATOK

NEMÉLET-BIZTOSÍTÁS
DÍJ- ÉS TARTALÉKKOCKÁZAT (TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK
NÉLKÜL)

KÖVETELÉSLEÍRÁSKOCKÁZAT

NYUGDÍJKOCKÁZATOK

ELSŐ ÉLETBIZTOSÍTÁS
PIACKOCKÁZATAI

NEMÉLET ÉS
VISZONTBIZTOSÍTÁS
PIACKOCKÁZATAI

5.200

 Műveleti kockázat: a törvény szerinti nézetben a normál
képletet használjuk
 Leíráskockázatok (követelésleírás-kockázatok): a gazdasági
nézetben a csoporton belüli viszontbiztosítási leírást tekintjük
alapnak a csoporton belüli vezérlési szempontok figyelembe
vételéhez
 Ezenkívül a vállalati öregségi ellátás kialakításának külön
kimutatását (a törvény szerinti meghatározásoknak
megfelelően)
Összeségében a két kockázatprofil nagy hasonlóságot mutat.
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A csoport kockázatvezérléséhez számos szempontból célszerű a TERM
belső modelljét használni a Talanx kockázatforrásának gazdasági
nézetéhez. Itt különösen az a kockázatstratégiai cél határozható
meg, miszerint a piaci kockázatok legfeljebb a teljes kockázat 50%-át
teheti ki. Jelenleg – a következő diagramon látható módon – 47%-os
hányadot mutatunk ki.

KOCKÁZATPROFIL RÉSZLETES ADATAI
Tisztán látható, hogy a teljes kockázatban a piaci kockázatoknak
van a legnagyobb szerepük. Az ilyen kockázatoknak való kitettség a
beruházási portfólió kialakításával befolyásolható. A következő ábrán
a Talanx konszern portfóliója látható az IFRS-zárásnak megfelelő
értékelésben:

Kockázat-összetevők (Talanx) a gazdasági nézetben
A Talanx konszern porftóliója pénznemek, eszközosztályok
és minősítések szerint, 2016. December 31-én

%
3
Követelésleírás-kockázatok

4
Műveleti kockázatok

17
Életbiztosítás-technikai
kockázatok

%

29
Nemélet-biztosítási
kockázatok

PÉNZNEMFELOSZTÁS

PORTFÓLIÓSZERKEZET

67
Euró

Teljes kockázat adózás előtt
és diverzifikálás előtt

33
Nemeuró
107,2 milliárd euró

A csoport szempontjából súlypontunkat nem csak a kockázatkategóriákra helyezzük, hanem ugyanúgy elemezzük leányvállalataink mentén az üzletágak vezérlőegységén keresztül ábrázolható
kockázatprofilt is. A következő ábra egyetlen üzletágunk hozzájárulását mutatja a csoport SCR értékét:
Talanx-üzletágak szerinti kockázatprofil a gazdasági nézetben
Millió euró
50%
4.451

5%
443

16%
1.448
7.406

8

12%
1.045

90
Fix kamatozású értékpapírok

MINŐSÍTÉS
SZERINTI
ÖSSZETÉTEL

1 Egyéb
25
Záloglevelek

24
≤ BBB és
rosszabb

31
Kötvények
(vállalat)

21
AA

43
Államkötvények

15
A

40
AAA

96,1 milliárd euró

A portfóliót jól láthatóan fix kamatozású értékpapírok uralják, amelyek 75% fölötti arányban legalább A minősítéssel rendelkeznek. A
nagyon jó bonitású és hosszú lejáratú kötvényeket emellett kiválasztott magas kamatozású, rövid lejáratú kötvényekkel egészítjük ki.
Eszközeink nagy része euróban, az eurós térségen kívüliek pedig
USA dollárban vannak jegyezve. Ennek során az euró és az idegen
pénznemek megfelelő keverékét célozzuk meg.
Beruházásstratégiánk összeségében inkább alacsony kockázatú portfóliót eredményez. Ennek megfelelően a csoport kockázatprofiljára
vonatkozó piaci kockázat nagy jelentőségét a készletek nagysága is
meghatározza.

HDI Csoport. Szavatolási és pénzügyi beszámoló – 2016

TALANX KONSZERN

DIVERZIFIKÁCIÓ

KONSZERNFUNKCIÓK

VISZONTBIZTOSÍTÁS
ÜZLETI TERÜLET

Kockázatprofilunkat – üzleti modellünknek megfelelően – az életés neméletbiztosítás-technikai kockázatok is erőteljesen jellemzik.
A többi kategória mennyiségi hányada jelentősen mérsékeltebb.

IPARI BIZTOSÍTÁS
ÜZLETI TERÜLET

EGYÉNI ÉS CÉGBIZTOSÍTÁS
(NEMZETKÖZI) ÜZLETI
TERÜLE

gEGYÉNI ÉS CÉGBIZTOSÍTÁS
(NÉMETORSZÁG) ÜZLETI
TERÜLET

23%
2.022

FAJTA SZERINTI
ÖSSZETÉTEL

8 Egyéb
2 részvények

47
Piaci kockázatok

10%
893

FIX KAMATOZÁSÚ ESZKÖZÖK
ÖSSZETÉTELE

TŐKEBEFEKTETÉSEK

ÖSSZEFOGLALÁS

A következő táblázat a természeti veszélyeknek való kitettséget
mutatja különleges gyűjtőforgatókönyvekhez (nettó kárigényteher,
éves teljes kár).
Gyűjtőforgatókönyvek (adózás előtt)
Ezer EUR

2016

2015

200 éves teljes kár – Atlanti-óceán
hurrikánja

1.878.088

1.590.175

200 éves teljes kár USA, Kanada –
földrengés

1.489.347

1.445.535

200 éves teljes kár Európa – földrengés

1.034.957

1.069.049

200 éves teljes kár Japán – földrengés

854.449

829.226

200 éves teljes kár Ázsia, Óceánia –
földrengés

886.114

821.571

200 éves teljes kár Közép- és
Dél-Amerika – földrengés

1.014.485

831.462

200 éves teljes kár Európa –
vihar (téli vihar)

1.134.476

1.206.445

Rendszeresen elemezzük, mennyire érzékeny a tőkemegfelelőségi
mutató az egyes kockázatkategóriák változásaira, illetve meghatározott események bekövetkeztére vonatkozóan. A következő táblázat
ezzel kapcsolatban ad közelítő tájékoztatást a lényeges kockázati
tényezők változásainak elemzésével.
Tőkemegfelelőségi mutató (CAR) és Szolvencia II aránya kockázati
tényezők hatása alatt
%

CAR (Talanx,
gazdasági)

Szolvencia II
hányada
(HDI csoport, átmeneti intézkedés
nélkül)

Alap

264

186

Részvénypiacok –30%

257

183

Részvénypiacok +30%

271

191

Hozamkülönbség +100 Bp

203

147

Kamat –50 Bp

249

178

Kamat +50 Bp

268

191

természetikatasztrófa-esemény
(200 éves esemény)

257

180

2016

A legnagyobb érzékenység hozamkülönbségekkel szemben adódik.
Ez nagyrészt saját életbiztosítási üzletágunkból ered.
Az ilyen jellegű piaci fejlődéseket és az ehhez kapcsolódó kockázatokat nagyobb részben küldő változások (például politikai bizonytalanságok) okozzák, és csak kisebb részben járulnak hozzá
biztosítástechnikai kockázatok. A viszonylag nagy érzékenységgel
összefüggésben az ilyen változásokkal szemben további szempont
merül fel a piaci kockázat teljes kockázaton belüli korlátozásához.
A matematikai-statisztikai előrejelzés-modellek természettudományi alkalmazásaival összehasonlítva a gazdasági környezetben
előforduló modellbizonytalanságok lényegesen nagyobb mértékűek.
Ezt a körülményt a HDI csoport kiemelten kezeli úgy, hogy érvényesítési folyamat keretében, valamint szakértői becsléseken keresztül
ezeket a bizonytalanságokat számszerűen meghatározza és tőkével
biztosítja. Ennek során nem csak a modellbizonylatlanságokat, de
a stratégiai kockázatokat és az újonnan felmerülő kockázatokat is
figyelembe veszi. Ilyen módon növeljük ellenálló képességünket
előre nem látható eseményekkel szemben is.

TÖRVÉNY SZERINTI KERETFELTÉTELEK BETARTÁSA
A Szolvencia II szerinti – biztosításfelügyeleti törvényben meghatározott – követelményeket mind a szabályszerű üzletvitel szempontjából, mind a felügyelet szerinti tőkeszükségletek szempontjából teljes mértékben betartjuk. Különösen a csoport tőkeképzése
emelkedik a felügyelet által megkövetelt szint fölé.
Jelen szavatolási és pénzügyi beszámoló a BaFin első és viszontbiztosítási vállalatok, biztosítási csoportok és nyugdíjalapok beszámolókészítésére vonatkozó hivatkozási dokumentumának (SFCR)
figyelembe vételével készült. A BaFin 2017. március 29-i kiegészítő
megjegyzései a 2017-es beszámolási időszakban jelennek meg. Ahol
idő- és folyamatbeli ráfordítással még elfogadhatóan megoldható
volt, a hatóság új megjegyzéseit figyelembe vettük.
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A törvény szerinti követelményeknek megfelelően jelen beszámolóban a számadatok jellemzően ezer euróban vannak megadva.
Ettől csak néhány esetben, az olvashatóság és más közzétételekkel
való konzisztencia érdekében tértünk el. Ezt minden esetben külön
jelezzük.
A HDI csoport által a törvény szerinti célokra vonatkozó belső
modell használata a felügyelet általi nagyon intenzív ellenőrzést
tételez fel. A HDI csoport egy 2015. november 19-én kelt levélben
határozatlan időre engedélyt kapott részleges belső modelljének
(TERM) használatára.
A felügyelet szerinti ellenőrzési folyamat előtt már pozitív eredménnyel hajtottunk végre megfelelő minősítőügynökségek általi
értékeléseket. Ezáltal modelljeinket számos külső szakvéleményezésen megfeleltek (felügyelet, minősítőügynökségek, gazdasági
ellenőrök), amely tovább növeli harmadik felek számára a belső
modellünkkel szembeni bizalmat.

A szavatolótőke-szükséglet bemutatását, valamint a törvény szerinti
szavatolótőke mértékére és összetételére vonatkozó szempontokat
különösen jelen beszámoló E fejezete tartalmazza.
A Szolvencia II felügyeleti rendszerére történő átmenet során a
HDI csoport bizonyos társaságai a felügyelettől engedélyt kaptak
a „Biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó átmeneti intézkedés“ alkalmazására. A Szolvencia II hányadának csoportszinten
történő elemzéséhez, valamint a megfelelő vezérléshez és külső
ábrázolásához ezeket nem vesszük figyelembe (jelenleg 186%).
A továbbiakban az úgynevezett dinamikus ingadozáskiigazítást
tartósan alkalmazzuk. A HDI csoport törvény szerinti nézetének
szavatolóhányada az átmeneti intézkedés során 236%. A HDI csoport ezen intézkedések alkalmazása nélkül is világosan túllépi a
törvény szerinti szavatolótőke-szükségletet, ahogy az a következő
táblázatban is látható. Ezzel kapcsolatos részletek jelen beszámoló
D.2 fejezetében találhatók.

Az ingadozáskiigazítás és átmeneti intézkedés – azaz átmeneti céltartalék – hatása
Ezer EUR
2016.12.31
Mutatószám
ingadozáskiigazítással és átmeneti
intézkedéssel

Átmeneti céltartalék hatásai

Ingadozáskiigazítással és
átmeneti céltartalék nélkül

Ingadozáskiigazítás hatásai

Ingadozáskiigazítás nélkül és
átmeneti céltartalék nélkül

Biztosítástechnikai céltartalékok

101.269.074

6.546.421

107.815.494

361.532

108.177.026

Alap szavatolótőke (HDI csoport)

25.303.662

–4.477.978

20.825.684

–302.531

20.523.153

Beszámítható szavatolótőke (SCR)

19.676.129

–4.129.313

15.546.816

–127.684

15.419.132

8.346.467

9.317

8.355.784

2.135.389

10.491.173

236%

–50%-pont

186%

–39%-pont

147%

SCR
Szolvencia II hányada
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Mutatószám átmeneti intézkedések figyelembe vétele nélkül
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