IORP 2
Datum:
2018-09-12
Tid:
Registrering med kaffe och frukostsmörgås från kl. 08.30.
Undervisning kl. 09.00 ? 16.00.
Anmälan:
Senast den 7 september 2018

Pris:
Företagsmedlem: 5 900 kr
Personlig medlem: 7 900 kr
Fullt pris: 8 500 kr
Alla priser anges exkl. moms.
Anmälan via www.forsakringsforeningen.se

Plats:
Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108 6 tr, Stockholm

Karta
SL

Den 14 december 2016 antogs det andra tjänstepensionsdirektivet inom EU, det så kallade IORP II-direktivet
(Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över
tjänstepensionsinstitut). Direktivet ska vara genomfört i nationell rätt senast den 13 januari 2019, med en övergångstid
längst till den 31 december 2022. Direktivet innehåller bland annat bestämmelser om information till förmånstagare,
värdering av pensionsförmåner, investeringsregler, kapitalkrav, utkontraktering och gränsöverskridande verksamhet.
Det innehåller också nya krav på företagsstyrning och nyckelfunktioner.
Dagens svenska regler för tjänstepensionsinstitut har sin grund i första tjänstepensionsdirektivet, IORP I 2004. Den
svenske lagstiftaren valde då att använda möjligheten att bedriva tjänstepensionsverksamhet i försäkringsföretag,
förutsatt att tjänstepensionsinstitutet håller skuldtäckningstillgångar avseende tjänstepensionsförsäkringar åtskilda från
den övriga livförsäkringsverksamheten. Nuvarande övergångsreglering för tjänstepensionsverksamhet innebär främst
att livförsäkringsföretag kan fortsätta att tillämpa de äldre reglerna om försäkringstekniska avsättningar, skuldtäckning,
kapitalkrav och rapportering till och med den 31 december 2019. Övergångsregleringen infördes i svensk rätt för att
livförsäkringsföretag med tjänstepensionsverksamhet skulle kunna invänta det kommande regelverket enligt IORP II.
För närvarande inväntas ett förslag till ny lag om tjänstepensionsföretag från Finansdepartementet, vilket ska
genomföra IORP 2 i svensk rätt. Med utgångspunkt i betänkandet En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU
2014:57) föreslås bland annat en förstärkt nationell kapitalkravsreglering utöver IORP II-direktivets krav.

Målgrupp
Den här kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar som jurist, produktutvecklare, marknadsansvarig,
distributionsansvarig, VD eller compliance-ansvarig på ett försäkringsförmedlarbolag, försäkringsbolag eller en bank.

Program
9.00–09.45
?Bakgrund och presentation av nuläge och förväntad fortsättning i lagstiftningsprocessen
9.45–10.00
?Paus

?10.00–11.00
Nuvarande regelverk
11.00–12.00
?Gränsdragningen försäkringsverksamhet - tjänstepensionsverksamhet
12.00–13.00
Lunch
13.00–14.00
?Företagsstyrning och informationskrav
14.00–14.45
?Investeringsregler och kapitalkrav
14.45–15.00
?Paus
15.00–16.00
?Tillsyn, ingripanden och övergångsregler

Kursledare

Magnus Dahlgren, advokat partner/grundare Dahlgren & Partners

Magnus har arbetat inom pensions- och försäkringsbranschen sedan 1987. Han har varit chefsjurist på
försäkringsbolag och försäkringsförmedlarbolag och är advokat sedan 2007. Magnus har därmed kompetens
inom byråns samtliga specialistområden. 2010 utsågs Magnus Dahlgren till Sveriges pensionsspecialist.
Magnus deltar

Har du frågor? Kontakta mig.

Annika Lindqvist
Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen
annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se
08-522 789 97

