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Utredning om hur målen för utdelning av tilläggsförmåner har realiserats 2020
Mål för skälighetsprincipen
OP-Livförsäkrings mål är att på försäkringsbesparingarna betala en totalåterbäring som på
lång sikt motsvarar åtminstone nivån för ränteplaceringar som anses ha den lägsta risken.
För närvarande är målet för totalåterbäringen för sparlivförsäkringar och kapitaliseringsavtal 12 månaders euribor, medan det för individuella pensionsförsäkringar och avgiftsbaserade gruppensionsförsäkringar är avkastningen på finska statens 5-åriga obligationslån och
för förmånsbaseradegruppensionsförsäkringar avkastningen på finska statens 10-åriga
obligationslån.
Inom riskförsäkring är målet att på lång sikt dela ut tilläggsförmåner utgående ifrån riskprocenten, så att vid utdelning av överskott beaktas i skälig omfattning storleken på det
överskott som ifrågavarande försäkringar har gett och hur det bildats.
Totalåterbäringen på försäkringsbesparingarna består av beräkningsräntan och de tilläggsförmåner som fastställs årligen för försäkringarna. Till följd av ett överskott kan försäkringsskyddet i riskförsäkringar ökas eller så kan sänkta försäkringspremier debiteras för
skyddet.
Bolagets styrelse fattar årligen beslut om tilläggsförmånerna. Tilläggsförmånernas belopp
beror på den allmänna räntenivån, utfallet av placeringsverksamheten samt försäkringens
beräkningsränta. Bolaget strävar efter kontinuitet förtilläggsförmånerna. Bolagets solvens
och beredskap på större försäkringsersättningar än väntat kan begränsa kundåterbäringarna.
På de från Suomi-bolaget överförda differentierade balansräkningarna tillämpas en skild
vinstutdelningsprincip, i enlighet med planen för överlåtelse av försäkringsbestånd, och de
här försäkringsbestånden omfattas inte av den skälighetsprincip som berör OP-Livsförsäkrings övriga försäkringsbestånd.

Bolagets resultat, utdelning och solvens
Bolagets resultat för räkenskapsperioden 2020 var 131 miljoner euro. Bolaget betalade
inte ut utdelning till ägaren för 2020. Bolagets solvens utan övergångsbestämmelser var
162%.
Bolagets styrelse bekräftade nya solvensmålet år 2020. Bolagets solvensmål är 170% utan
övergångsregler, vilket ska uppnås under de kommande tre åren före utgången av året
2023. Dessutom är målet att dela ut 70% av räkenskapsårets resultat som dividend, förutsatt att det fastställda solvensmålet uppnås.

Den allmänna räntenivån och tilläggsförmånerna 2020
Den allmänna räntenivån var 2020 mycket låg i jämförelse med beräkningsräntorna. Avkastningen på finska statens 10-åriga lån var 2020 i genomsnitt -0,2 procent, avkastningen på 5-åriga lån -0,6 procent och 12 månaders euribor var i genomsnitt -0,3 procent. De låga räntorna försämrar placeringsverksamhetens avkastningspotential de kommande åren. Bolagets solvenssituation begränsade inte kundåterbäringarna.
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Totalåterbäringarna på besparingarna överskred 2020 totalräntorna enligt målsättningen
för tilläggsförmånerna klart i alla avtalsgrupper. En motsvarandesituation har under alla år
tillämpats vid tolkningen av den nuvarandeskälighetsprincipen, dvs. bolaget har på besparingarna återburit en totalränta, som överskrider bolagets mål på lång sikt.
Nedan redogörs mer i detalj för totalräntorna för alla försäkringsgrenar och avtalsgrupper i
förhållande till de nuvarande målsättningarna. Observeras bör att det här inte är en heltäckande utredning om totalåterbäringen för enskilda försäkringsavtal. Den exakta beräkningsräntan och kundåterbäringen för respektiveförsäkring framgår av de årsmeddelanden
som årligen sänds till försäkringstagarna.

Sparlivförsäkringar och kapitaliseringsavtal
Totalåterbäringen 2020 varierade beroende på beräkningsräntan i enlighet medtabellen
nedan. Totalåterbäringen överskred för alla försäkringar klart målsättningen, dvs. 12 månaders euribor. Euribor var 2020 i genomsnitt -0,5 procent, och vid slutet av året var den
-0,5 procent.
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Följande bild presenterar totalåterbäringen 2010–2020 i jämförelse med 12 månaders
euribor.
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Individuella pensionsförsäkringar och avgiftsbaserade gruppensionsförsäkringar
Totalåterbäringen 2020 varierade beroende på beräkningsräntan i enlighet med
tabellen nedan. Totalåterbäringen överskred för alla försäkringar klart målsättningen,
dvs. avkastningen på finska statens 5-åriga lån. Målsättningen var 2020 i genomsnitt
-0,6 procent, och vid slutet av året var avkastningen -0,7 procent.
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Följande bild presenterar totalåterbäringen 2010–2020 i jämförelse med avkastningen på finska statens 5-åriga lån.

Förmånsbaserade gruppensionsförsäkringar
Totalåterbäringen 2020 varierade beroende på beräkningsräntan i enlighet med
tabellen nedan. Totalåterbäringen överskred för alla försäkringar klart målsättningen,
dvs. avkastningen på finska statens 10-åriga lån. Målsättningen var 2020 i genomsnitt
-0,2 procent, och vid slutet av året var avkastningen -0,4 procent.
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Följande bild presenterar totalåterbäringen 2010–2020 i jämförelse med avkastningen
på finska statens 10-åriga lån.

Riskförsäkringar
Tilläggsförmånerna för de riskförsäkringar som omfattas av utdelningen av
tilläggsförmåner består av ökning av försäkringsskyddet eller nedsatta premier. År
2020 uppgick tilläggsförmånerna till 2,7 miljoner euro (2,1 år 2019).
Tilläggsförmånerna fastställs årligen i förhand. För 2021 har tilläggsförmånerna bekräftats
gruppvis i syfte att säkerställa att långfristiga skadeförhållanden förblir på sina målnivåer
och att skillnaden inte är väsentligt mellan utdelningsgrupperna.

