
Komplett løsning for 
Solvency II 

SAS Institute har kompetansen 
som kreves for å implementere 
et komplekst regelverk for norske 
 skadeselskaper. Vi har allerede 
bistått 50 kunder i Norge og 
Europa med å løse rapportering s
kravene i Solvency II.

• Robust og transparent løsning

• “Out of the box” QRTrapporter – alltid i henhold til spesifikasjon fra EIOPA

• Rimelig løsning for små og mellomstore skadeselskaper

• Kan leveres som hosted løsning – ingen utfordringer mht. drift og forvaltning

• Integrasjon med kildesystemer kan skje stegvis

• 7 SAS Solvency II kunder i Norden

• Lokale ressurser i Oslo – internasjonalt nettverk

• Stor ressurspool som kan bistå med rådgiving og automatisering ved behov

• Komplett løsning og tjenestetilbud for Solvency II: Pilar 1, Pilar 2  og Pilar 3

SOLVENCY II >

Ta grep om Solvency II nå!

Det er på høy tid å velge en samarbeidspartner på rapportering. 
SAS Institute er blant de ledende selskapene i Europa på løsninger for 
rapportering på Solvency II. Vi har bistått i over 50 implementeringer, 
blant annet for KLP og Eika i Norge. 

Vi har dyp innsikt i rapporteringskravene i Solvency II. Vår erfaring 
er at de fleste selskaper begynner å bli forberedt på å løse kravene i 
pilar 1 og pilar 2 i Solvency II. Samtidig er det tydelig at mange ennå 
ikke har tatt innover seg hvor stor jobben er med pilar 3. 

De nye reglene kommer til å sette spor. Solvency II er den største 
endringen i europeisk forsikringslovgivning på 40 år. Det er hevet over 
en hver tvil at endringen – etter flere utsettelser – trer i kraft 1.1.2016. 
Den europeiske harmoniseringen av et internasjonalt regelverk, krever 
omfattende datainnsamling og databehandling. Mange norske 
selskaper kommer til å bli overrasket over at de ikke besitter alle data 
som er nødvendig for myndighetsrapporteringen, og vil bli nødt til å 
sette av tid til å innhente disse.

Det er en stor jobb. Våre anslag viser at pilar 3 for et lite norsk 
skadeforsikringsselskap vil medføre omtrent 25 rapporter ved hver 
årsavslutning. I tillegg kommer et mindre antall kvartalsvise rapporter. 
Selv et lite skadeselskap med begrenset forsikringsvirksomhet vil 
måtte fremskaffe tall til omkring 2500 enkeltceller ved hver årsavslut
ning, herunder forberedelse av komplekse beregninger under reglene 
for pilar 1. Dette tallet vil være avhengig av investeringsprofil, 
reassuranseprogram og produktspekter.

SAS Institute har løsningen for enkel myndighetsrapportering. 
Dette er en rimelig løsning tilpasset mindre og mellomstore skade
selskaper i Norge. Vår pakkeløsning inkluderer en rådgivningsfase 
med våre norske eksperter på området. Den internasjonale erfaringen 
til SAS Institute følger med på kjøpet, og SAS Norge kan trekke på en 
stor  ressurspool av internasjonale eksperter ved behov.

Ta kontakt med SAS Institute nå. Vi viser deg hvordan ditt selskap 
på en enkel måte implementerer løsningen slik at dere rekker fristen. 
For den nærmer seg med stormskritt. 

Mange små og mellomstore skadeselskaper undervurderer arbeidet som kreves for å tilfredsstille kravene i  
Solvency IIregelverket. De som starter nå, vil klare fristen for første rapportering i 2016. 

SAS and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or trademarks of SAS Institute Inc. in the USA and other countries. ® indicates USA registration.  
Other brand and product names are trademarks of their respective companies. Copyright © 2014, SAS Institute Inc. All rights reserved. 1708

Ta kontakt med senior rådgiver Ketil Kristensen på telefon 23 08 30 50  
eller epost Ketil.Kristensen@sas.com. Les mer på www.sas.com


