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VTÍ hefur yfirfarið minnisblað FME dags. 20 apríl 2018. Rétt er að benda á að skammur tími vannst til 
að vinna álitið og því voru ekki gerðir sérstakir útreikningar eða greiningar við gerð álitsins.

Áhættustýring
VTÍ hefur undanfarin ár innleitt áhættustýringu þar sem megin áhersla er lögð á virka stýringu á áhættu 
sem snýr að gjaldþoli, þ.e. stýringu eignasafns og endurtryggingaverndar á hverjum tíma.

VTÍ tekur því undir tillögu Fjármálaeftirlitisins sem leggur til að ákvæði verði bætt við frumvarpið þar 
sem sú skylda verði lögð á stofnunina að hafa til staðar skilvirkt kerfi áhættustýringar, enda er það nú 
þegar grundvallaratriði í starfsemi stofnunarinnar og í fullu samræmi við eðli hennar.

Endurtryggingavernd
VTÍ hefur um árabil unnið áhættumat vegna tjóna af völdum náttúruhamfara. Stofnunin hefur yfir að 
ráða eigin líkindafræðilegu reiknilíkani fyrir tjón af völdum jarðskjálfta sem talin er stærsta áhættan. 
Einnig hefur fjöldi sviðsmynda verði greindur til að leggja mat á aðrar áhættur, s.s. vegna eldgosa. VTÍ 
telur rétt að benda á að áhættumat vegna náttúruhamfara er umfangsmikið, flókið og innifelur 
óhjákvæmilega í sér mikla óvissu. Áhættumatið, ásamt stöðu sjóðsins, er grunnforsenda fyrir ákvörðun 
um endurtryggingavernd á hverjum tíma. VTÍ hefur þegar sett sér ýmsar viðmiðunarkröfur í 
áhættustefnu sinni sem snúa að endurtryggingavernd, t.d. hvað varðar lánshæfi endurtryggjenda og 
hámarks hlutdeild einstakra endurtryggjenda í endurtryggingarsamningi.

VTÍ tekur undir tillögu Fjármálaeftirlitsins um að ráðherra verði heimilt að setja í reglugerð nánari 
kröfur til endurtryggingaverndar Náttúruhamfaratryggingar Íslands. VTÍ vill þó benda á að nauðsynlegt 
er að slíkar kröfur byggi á faglegu og raunhæfu áhættumati og séu sannanlega til þess fallnar að tryggja 
gæði endurtryggingaverndar en valdi ekki óþarfa kostnaði. Aðstæður á endurtryggingamarkaði eru 
breytilegar frá ári til árs og kröfur til endurtryggingaverndar þurfa að taka tillit til þess.

Kröfur um gjaldþol
Í 18. grein núverandi laga segir að heildargreiðsluskylda stofnunarinnar í einum tjónsatburði sé 10%  
(1%) af samanlögðum vátryggingarfjárhæðum. Miðað við samanlagðar vátryggingafjárhæðir nú, er 
heildargreiðsluskylda í einum tjónsatburði því um 114 milljarðar króna. VTÍ hefur hingað til ekki litið á 
þetta ákvæði sem gjaldþolskröfu í sjáflu sér heldur frekar aðferð til að verja stofnunina gjaldþroti ef til 
risaatburða kæmi. Í 18. greininni kemur einnig fram að ef tjón í einum tjónsatburði er hærra en 
heildargreiðsluskylda VTÍ, skal hlutur allra vátryggðra, sem verða fyrir tjóni, skerðast í sama hlutfalli.

Eigið fé stofnunarinnar er nú um 35 milljarðar og hámarks endurtryggingavernd í einum tjónsatburði 
er 45 milljarðar. Heildar greiðslugeta VTÍ í einum tjónsatburði er því samanlagt um 80 milljarðar. 
Samkvæmt 20 gr. núverandi laga er stjórn stofnunarinnar heimilt, með samþykki ráðherra, að taka lán 
til þess að geta fullnægt skuldbindingum hennar. Ríkissjóður ber sjálfskuldarábyrgð á slíkum lánum. VTÍ 
þyrfi því miðað við núverandi greiðslugetu að taka um 34 milljarða lán til að uppfylla 114 milljarða 
greiðsluskyldu sína einum tjónsatburði.



Í þriðju málsgrein í minnisblað FME segir:

„ Telja verður að mikilvægt sé að íregluverki um stofnunina séu gerðar heildstæðar kröfur sem miða að 
því að tryggja að Viðlagatrygging Íslands hafi yfir að ráða nægu fé  til að mæta tjónum a f völdum 
náttúruhamfara og fyrirbyggja að það komi til þess að fjármagna þurfi greiðslu bóta með lántöku, sbr. 
2. mgr. 20. gr. laga nr. 55/1992."

Í þessu sambandi vill VTÍ benda á mikilvægi þess að tekið verði tillit til þess að það kunni að eiga sér 
stað atburðir sem afar ólíklegt er að verði (þ.e. hafa mjög lágan líkindafræðilegan endurkomutíma), og 
varla raunhæft að byggja gjaldþolskröfur til stofnunarinnar á þeim. Því þarf að gæta þess að settar séu 
fram kröfur sem ætlað er að tryggja greiðslugetu stofnunarinnar til lengri tíma, fyrir atburðum með 
tilteknar líkur, t.d. 1/200 á ári, líkt og miðað er við í Solvency II. Hér að neðan má sjá áætlað heildartjón 
sem byggir á eigin áhættumati mv. tiltekinn endurkomutíma vegna jarðskjálftaáhættu.

Það er tillaga VTÍ að ef settar verða sérstakar gjaldþolsreglur, verði litið til þess að heildargreiðsluskylda 
stofnunarinnar verði ekki hærri en gjaldþol stofnunarinnar á hverjum tíma nema að stofnunin hafi 
áfram heimild til lántöku með ríkisábyrgð. Á þessum grundvelli þarf að endurskoða 18. grein laganna 
með hliðsjón af öðrum þeim breytingum sem gerðar verða.

Samspil iðgjalda og áhættu
Árleg iðgjöld eru ákvörðuð í 11. grein núverandi laga. Útreikningar sem byggja á fyrirliggjandi þekkingu 
VTÍ benda til þess að iðgjaldahlutfall sem þar kemur fram sé hæfilegt til að standa straum af greiðslu 
tjónabóta til langs tíma litið. Hins vegar geta bótagreiðslur verið mjög sveiflukenndar milli ára. Þannig 
gætu liðið mörg ár eða jafnvel áratugir þar sem gera má ráð fyrir að iðgjöld safnist að mestu í sjóð VTÍ 
án þess að stórir tjónsatburðir verði. Að sama skapi þarf að gera ráð fyrir að stórir tjónsatburðir geti 
orðið með stuttu millibili þannig að verulega gangi á eigið fé VTÍ. Ef sérstakar kröfur verða settar um 
gjaldþol er mikilvægt að litið sé til þess að jafnvægi haldist milli iðgjaldatekna og kostnaðar, bæði vegna



útborgunar tjónabóta og vegna kostnaðar við endurtryggingavernd sem nauðsynleg er til að tryggja 
gjaldþol stofnunarinnar.

Niðurstaða
Það er mat VTÍ að ábendingar FME séu réttmætar og að tækifæri sé til þess að tryggja rekstraröryggi 
Náttúruhamfaratryggingar Íslands til lengri tíma. VTÍ vonast til þess að reynsla og þekking starfsmanna 
innan VTÍ verði nýtt við frekari útfærslu á framkomnum hugmyndum.

Ábending er um óverulega breytingu á textatillögu Fjármálaeftirlitsins sem snýr að því að 
Náttúruhamfaratrygging sé í eintölu í lögunum en ekki fleirtölu og að tillagan að breytingu á 
frumvarpinu verði eftirfarandi:

„Náttúruhamfaratryggingar Íslands skulu skal hafa skilvirkt kerfi áhættustýringar og tryggja að nægir 
fjármunir séu til staðar til að standa straum af mögulegum bótakröfum. Ráðherra er heimilt að setja í  
reglugerð nánari ákvæði um kröfur til áhættustýringar, fjárhagsgrundvöll og gjaldþol 
Náttúruhamfaratryggingar Íslands."

Engar athugasemdir eru gerðar við tillögu FME um að ráðherra verði heimilt að setja í reglugerð nánari 
kröfur til endurtryggingarverndar Náttúruhamfaratrygginga Íslands.

Hulda Ragnheiður Árnadóttir 
Framkvæmdastjóri Viðlagatryggingar Íslands.


