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1. Podstawowe zmiany metodyki testów warunków skrajnych dla sektora ubezpieczeń 

Po analizie wyników 12. edycji testów warunków skrajnych oraz w oparciu m.in. o wnioski 
z planów finansowych na 2021 rok i raportów ORSA, komentarze zakładów 
ubezpieczeń/reasekuracji do poprzedniej metodyki testów warunków skrajnych, UKNF 
dokonał rewizji tegorocznej metodyki przeprowadzania testów warunków skrajnych 
w zakładach ubezpieczeń/reasekuracji.  

Pandemia COVID-19 zmieniła sytuację gospodarczą i społeczną na całym świecie, wpływając 
również na działalność sektora ubezpieczeniowego w Polsce. Dynamika obserwowanych 
wydarzeń związanych z pandemią wymaga wzmożonego monitorowania sytuacji zarówno 
przez zakłady ubezpieczeń, jak i organ nadzoru. Analizując tygodniowe zgony w Polsce 
w podziale na 5-letnie kohorty oraz biorąc pod uwagę skutki kolejnych fal pandemii COVID-
19, UKNF wprowadził nowy test warunków skrajnych, który uwzględnia wzrost zgonów 
i zachorowalności w Polsce oraz ich wpływ na najlepsze oszacowanie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności. 

Kolejnym ryzykiem wprowadzonym do tegorocznej metodyki jest ryzyko zmiany klimatu –  
ryzyko zauważalne w wielu dziedzinach życia. Może ono być odczuwalne w działalności 
ubezpieczeniowej nie tylko poprzez zwiększenie częstotliwości i wielkości zdarzeń związanych 
z katastrofami naturalnymi, ale również poprzez wprowadzanie nowych regulacji, które mogą 
mieć istotny wpływ na działalność finansową zakładów ubezpieczeń/reasekuracji. EIOPA 
zawarła swoje oczekiwania dotyczące zakresu testów warunków skrajnych jakie powinny 
zostać przeprowadzane w ramach procesu ORSA w dokumencie konsultacyjnym Consultation 

on the draft Opinion on the supervision of the use of climate change risk scenarios in ORSA 
(https://www.eiopa.europa.eu/content/consultation-draft-opinion-supervision-useclimate-

change-risk-scenarios-orsa). Aby ułatwić zakładom ubezpieczeń/reasekuracji 
przeprowadzenie takich analiz, w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń powstał Zespół ds. testów 
warunków skrajnych dla zmian klimatu. Jego celem było wypracowanie wspólnego podejścia 
rynku odnośnie do uwzględniania zmian klimatu w testach warunków skrajnych 
przeprowadzanych przez zakłady ubezpieczeń/reasekuracji. Wyniki prac ww. Zespołu zostały 
uwzględnione w tegorocznej metodyce testów warunków skrajnych. 

W porównaniu do poprzedniej metodyki wprowadzono następujące zmiany w zakresie 
rodzajów ryzyka objętych badaniem:  

• z zakresu badań zostały usunięte następujące scenariusze: ryzyka płynności (dział II) (test 
prospektywny), scenariusz drugiej fazy pandemii koronawirusa (test prospektywny), 
ryzyka zwrotu pobranych opłat (dział I); 

• zmodyfikowano test warunków skrajnych dla ryzyka stopy procentowej:  

o wprowadzono nowe parametry szoków, 

o wprowadzono szoki zarówno dla PLN, jak i dla EUR; 

• zmodyfikowano scenariusz dla wybranych rodzajów ryzyka rynkowego: 

o zmodyfikowano parametry ryzyka stopy procentowej,  

o zmieniono głębokości pozostałych szoków prezentowanych w poprzednich 
edycjach badania,  
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o do scenariusza dodano zmiany w macierzy zależności ryzyk rynkowych;  

• dodano scenariusze dla: ryzyka unieważnienia umów ubezpieczeń (dział I), ryzyka 
zwiększonej śmiertelności i zachorowalności (dział I), ryzyka zwrotu kosztów sprzątania 
dróg po wypadkach drogowych - test prospektywny (dział II), ryzyka zmiany klimatu, 
scenariusz dotyczący wybranych rodzajów ryzyka rynkowego – test prospektywny. 

2. Założenia ogólne 

Testy warunków skrajnych1 zakłady ubezpieczeń/reasekuracji powinny przeprowadzić 
na podstawie rocznych danych i informacji do celów nadzoru wg stanu na 31 grudnia 2020 r. 
Prospektywny test warunków skrajnych zakłady ubezpieczeń/reasekuracji powinny 
przeprowadzić na podstawie przyjętych do realizacji planów finansowych na 2021 rok. 

Testy warunków skrajnych są przeprowadzane przy założeniu, że zmiana czynnika ryzyka 
zachodzi w pełnej wysokości w ostatnim dniu okresu, na który wykonywane są testy 
warunków skrajnych i jest dokonywana ocena natychmiastowego wpływu szoków na sytuację 
finansową zakładu ubezpieczeń/reasekuracji. 

Ocena skutków realizacji poszczególnych testów warunków skrajnych jest przeprowadzana 
niezależnie od pozostałych testów warunków skrajnych. W przypadku wyznaczania 
kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) zakłady powinny stosować aktualnie 
obowiązującą metodykę wyznaczania SCR wg formuły standardowej z uwzględnieniem zmian 
parametrów, jeżeli wskazane, wynikających z metodyki testów warunków skrajnych. Mając 
na uwadze powyższe, jeżeli obliczenia wymogu SCR opierają się na wpływie danego 
scenariusza na podstawowe środki własne zakładów ubezpieczeń/reasekuracji, wówczas 
podczas trwania scenariusza zakład nie podejmuje żadnych działań zarządu. 

Poprawność wykonania testów warunków skrajnych powinna być potwierdzona podpisami 
Członków Zarządu lub innych uprawnionych do tego osób zgodnie z reprezentacją 
i przekazana poprzez aplikację SNU w formie elektronicznej jako skan lub jako dokument 
podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym.  

3. Ryzyko stopy procentowej 

W teście warunków skrajnych dla ryzyka stopy procentowej zakłady ubezpieczeń/reasekuracji 
powinny dokonać wyznaczenia SCR dla dwóch scenariuszy: wzrostu i spadku stóp 
procentowych (szoku górnego i dolnego) i zaprezentować wymóg kapitałowy dla podmodułu 
ryzyka stopy procentowej, SCR dla modułu ryzyka rynkowego oraz całkowity SCR zakładu 
ubezpieczeń/reasekuracji. Przy wyliczaniu wymogu kapitałowego dla ryzyka stopy 
procentowej oraz całkowitego SCR należy zastosować wyznaczone przez UKNF wielkości 
szoków (dolny i górny) uzależnione od terminu zapadalności przepływów pieniężnych.  

W poprzednich edycjach badania należało zastąpić szokami parametry w formule 
standardowej SCR dla ryzyka stopy procentowej. W tegorocznej edycji badania należy 
policzyć wymóg kapitałowy dla ryzyka stopy procentowej biorąc pod uwagę zmianę sposobu 
kalibracji szoków struktury terminowej stóp procentowych wynikający z trwającego obecnie 

                                                
1 Nie dotyczy scenariusza prospektywnego. 
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przeglądu systemu Wypłacalność II2. Nowa kalibracja pozwala na odpowiednie dopasowanie 
szoków do obserwowanej sytuacji rynkowej w Polsce m.in. silnych wahań oraz występowania 
ujemnych wartości stóp procentowych. Zamiast obliczania wymogów kapitałowych na 
podstawie szoków i założeń z art. 166 ust. 1-2 oraz art. 167 ust. 1-2 rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania 
i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność  II) z późn. zm. 
(dalej: rozporządzenie delegowane) należy wykorzystać po  dwa parametry szoków górnego 
i dolnego:  

• ��� i ��� – parametry szoku górnego (wzrostu stóp procentowych) 

• ����� i ����� – parametry szoku dolnego (spadku stóp procentowych). 

Zarówno w przypadku scenariusza wzrostu stóp procentowych jak i w przypadku scenariusza 
spadku stóp procentowych wartość podstawowych stóp procentowych wolnych od ryzyka 
w danej walucie dla terminu zapadalności 	 po szoku należy obliczyć zgodnie ze wzorem: 


(	)�� ����� = 
(	) ∗ (1 + �(	)����) + �(	)���� 
gdzie:  


(	) to wartość podstawowej stopy procentowej wolnej od ryzyka w tej 
walucie w terminie zapadalności 	,  


(	)�� ����� to wartość podstawowej stopy procentowej wolnej od ryzyka 
w tej walucie w terminie zapadalności 	 po szoku, 

�(	)���� oraz �(	)���� to wartość parametrów szoku w terminie zapadalności 
	 (należy wybrać odpowiednie parametry – z indeksem �� w przypadku 
szoku górnego i ���� w przypadku szoku dolnego) 

Należy poddać szokom całą podstawową strukturę terminową stopy procentowej wolnej 
od  ryzyka, także w przypadku wartości ujemnych, co oznacza, że na potrzeby szoków 
scenariuszowych założenie z art. 167 ust. 2. rozporządzenia delegowanego przestaje 
obowiązywać. Oprócz opisanych zmian w kalibracji pozostałe założenia wyznaczania 
wymogu kapitałowego związanego z ryzykiem stóp procentowych pozostają bez zmian 
w porównaniu do formuły standardowej, w ramach scenariusza modyfikacji ulegają tylko 
szoki z art. 166 ust. 1 i art. 167 ust. 1 oraz przestają obowiązywać założenia z art. 166 ust. 2 
oraz  art. 167 ust. 2 rozporządzenia delegowanego. 

Zakłady ubezpieczeń/reasekuracji powinny poddać szokowi podstawową strukturę terminową 
stopy procentowej wolnej od ryzyka dla PLN oraz dla EUR publikowane przez EIOPA 
wg  stanu na 31 grudnia 2020 r. Scenariusz składa się z dwóch wariantów:  

• Wariant 1.: Wykorzystanie szoków dla PLN z tabeli 1. oraz dla EUR z tabeli 2.  

                                                
2 Zmiana w scenariuszu ma związek  z prowadzonym przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych (dalej: EIOPA) przeglądem systemu Wypłacalność II. Prace obejmują 
również modyfikacje w sposobie obliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka stopy procentowej w formule 
standardowej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej EIOPA m.in. w sekcji poświęconej 
Opinion on the 2020 review of Solvency II: https://www.eiopa.europa.eu/content/opinion-2020-review-of-
solvency-ii_en  
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• Wariant 2.: Wykorzystanie szoków z tabeli 2. dla PLN oraz EUR, z założeniem, 
że wartość stóp po szoku dolnym nie może być niższa niż -1,25%. 

Pozostałe waluty w obu wersjach scenariusza należy poddać szokom zgodnym z formułą 
standardową.  

W załączniku „Informacja_techniczna_testow_warunkow_skrajnych_31_12_2020.xlsx” 
(arkusz kalkulacyjny) w zakładkach „Ryzyko stopy procentowej_w1_PLN”, „Ryzyko stopy 
procentowej_w1_EUR” (wariant 1. scenariusza), „Ryzyko stopy procentowej_w2_PLN”, 
„Ryzyko stopy procentowej_w2_EUR” (wariant 2. scenariusza) zamieszczono wartości 
podstawowej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka dla PLN oraz EUR, 
wartości szoków z tabeli 1 i tabeli 2, wartości podstawowej struktury terminowej stopy 
procentowej wolnej od ryzyka dla PLN oraz EUR po nałożeniu szoków dolnych i górnych 
odpowiednio. Wartości po szokach w załączonym arkuszu kalkulacyjnym obliczane 
są  na podstawie formuł. Arkusz ten może zostać wykorzystany do wyznaczenia wartości 
po nałożeniu szoków dla podstawowej struktury terminowej stopy procentowej wolnej 
od ryzyka stosowanej przez zakłady ubezpieczeń/reasekuracji. W przypadku samodzielnego 
wyznaczania zszokowanej struktury terminowej stopy procentowej, w wariancie 1. 
scenariusza należy zastosować szoki z tabeli 1. dla PLN i z tabeli 2. dla EUR, natomiast 
w wariancie 2. scenariusza należy zastosować szoki z tabeli 2. dla PLN i EUR z założeniem 
progu dolnego wartości stóp po szoku dolnym równego -1,25%.  

W tabelach 1. i 2. znajdują się wartości szoków dla tenorów do 50. W załączniku „Informacja 
techniczna testow_warunkow_skrajnych_31_12_2020.xlsx” (arkusz kalkulacyjny) znajdują 
się parametry szoków dla tenorów do 120 (tak jak w poprzednich edycjach testów warunków 
skrajnych). W przypadku tenorów wyższych niż 120 należy zastosować parametry dla tenoru 
120. 

Tabela 1. Głębokości szoków dla ryzyka stopy procentowej (PLN – wariant 1)3 

Termin4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

����� -75% -81% -82% -80% -77% -71% -69% -67% -64% -62% 

����� -0,63% -0,63% -0,69% -0,71% -0,68% -0,61% -0,59% -0,55% -0,53% -0,52% 

��� 117% 74% 67% 60% 53% 46% 39% 38% 41% 41% 

��� 1,59% 1,37% 1,30% 1,22% 1,15% 1,07% 1,00% 0,96% 0,93% 0,94% 

Termin  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

����� -62% -61% -61% -60% -60% -59% -59% -58% -58% -57% 

����� -0,51% -0,50% -0,49% -0,48% -0,47% -0,46% -0,45% -0,45% -0,44% -0,43% 

��� 40% 40% 40% 40% 39% 39% 39% 39% 38% 38% 

��� 0,93% 0,91% 0,89% 0,87% 0,85% 0,84% 0,82% 0,80% 0,79% 0,77% 

Termin  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

����� -57% -56% -56% -56% -55% -55% -54% -54% -53% -53% 

����� -0,42% -0,41% -0,40% -0,39% -0,39% -0,38% -0,37% -0,36% -0,36% -0,35% 

��� 38% 38% 38% 37% 37% 37% 37% 36% 36% 36% 

��� 0,76% 0,74% 0,73% 0,71% 0,70% 0,68% 0,67% 0,66% 0,64% 0,63% 

Termin  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                                                
3 Kalibracja własna UKNF, cała krzywa po szoku dostępna w załączniku „Informacja techniczna 
testow_warunkow_skrajnych_31_12_2020.xlsx” (arkusz kalkulacyjny).  
4 Termin zapadalności w latach. 



 7

����� -53% -52% -52% -51% -51% -51% -50% -50% -49% -49% 

����� -0,34% -0,34% -0,33% -0,32% -0,32% -0,31% -0,30% -0,30% -0,29% -0,29% 

��� 36% 36% 35% 35% 35% 35% 35% 34% 34% 34% 

��� 0,62% 0,61% 0,59% 0,58% 0,57% 0,56% 0,55% 0,54% 0,53% 0,52% 

Termin  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

����� -49% -48% -48% -48% -47% -47% -47% -46% -46% -46% 

����� -0,28% -0,27% -0,27% -0,26% -0,26% -0,25% -0,25% -0,24% -0,24% -0,23% 

��� 34% 34% 34% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 32% 

��� 0,51% 0,49% 0,49% 0,48% 0,47% 0,46% 0,45% 0,44% 0,43% 0,42% 

 

Tabela 2. Głębokości szoków dla ryzyka stopy procentowej (EUR- wariant 1, 

PLN  i  EUR  –  wariant  2) 5 

Termin6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

����� -58% -51% -44% -40% -40% -38% -37% -38% -39% -40% 

����� -1,16% -0,99% -0,83% -0,74% -0,71% -0,67% -0,63% -0,62% -0,61% -0,61% 

��� 61% 53% 49% 46% 45% 41% 37% 34% 32% 30% 

��� 2,14% 1,86% 1,72% 1,61% 1,58% 1,44% 1,30% 1,19% 1,12% 1,05% 

Termin  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

����� -40% -40% -39% -39% -39% -39% -38% -38% -38% -38% 

����� -0,60% -0,59% -0,57% -0,56% -0,55% -0,54% -0,52% -0,51% -0,50% -0,49% 

��� 30% 30% 30% 30% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 

��� 1,03% 1,01% 0,99% 0,97% 0,95% 0,92% 0,90% 0,88% 0,86% 0,84% 

Termin  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

����� -37% -37% -37% -37% -36% -36% -36% -36% -35% -35% 

����� -0,48% -0,46% -0,45% -0,44% -0,43% -0,41% -0,40% -0,39% -0,38% -0,37% 

��� 29% 29% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 

��� 0,82% 0,80% 0,78% 0,76% 0,74% 0,71% 0,69% 0,67% 0,65% 0,63% 

Termin  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

����� -35% -35% -34% -34% -34% -34% -33% -33% -33% -33% 

����� -0,35% -0,34% -0,33% -0,32% -0,31% -0,29% -0,28% -0,27% -0,26% -0,24% 

��� 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 26% 26% 

��� 0,61% 0,59% 0,57% 0,55% 0,53% 0,50% 0,48% 0,46% 0,44% 0,42% 

Termin  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

����� -32% -32% -32% -32% -31% -31% -31% -31% -30% -30% 

����� -0,23% -0,22% -0,21% -0,20% -0,18% -0,17% -0,16% -0,15% -0,13% -0,12% 

��� 26% 26% 26% 26% 26% 26% 25% 25% 25% 25% 

��� 0,40% 0,38% 0,36% 0,34% 0,32% 0,29% 0,27% 0,25% 0,23% 0,21% 

4. Łączny scenariusz dla wybranych rodzajów ryzyka rynkowego 

W ramach łącznego scenariusza dla wybranych rodzajów ryzyka rynkowego zakłady 
ubezpieczeń/reasekuracji powinny poddać szokom podstawową strukturę terminową stopy 
procentowej wolnej od ryzyka publikowaną przez EIOPA wg stanu na 31 grudnia 2020 r. 
oraz wartości aktywów i zobowiązań po realizacji szoków znajdujących się w poniższych 
tabelach i opisie wg stanu na 31 grudnia 2020 r. W tym scenariuszu należy szokowi poddać 
zarówno strukturę terminową dla PLN, jak i dla innych walut. Wartości struktury terminowej 

                                                
5 Kalibracja własna UKNF, cała krzywa po szoku (jak przykład zamieszczono EUR) dostępna w załączniku 
„Informacja techniczna testow_warunkow_skrajnych_31_12_2020.xlsx” (arkusz kalkulacyjny).  
6 Termin zapadalności w latach. 
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po szoku należy obliczyć zgodnie z założeniami opisanymi w scenariuszach dotyczących 
ryzyka stopy procentowej (Rozdział 3.), przy uwzględnieniu głębokości szoków 
zaprezentowanych w tabeli 3. poniżej. Po wycenie aktywów i zobowiązań z  uwzględnieniem 
zszokowanej struktury terminowej należy wyliczyć SCR zgodnie z  założeniami formuły 
standardowej przy założeniu, że wcześniej zszokowana struktura terminowa jest bazową 
strukturą stopy wolnej od ryzyka (tak jak było to liczone w poprzednich edycjach badania). 

W załączniku „Informacja_techniczna_testow_warunkow_skrajnych_31_12_2020.xlsx” 
(arkusz kalkulacyjny) w arkuszach „Ryzyko rynkowe_PLN” oraz „Ryzyko rynkowe_EUR”  
zamieszczono wartości podstawowej struktury terminowej stopy procentowej wolnej 
od  ryzyka dla PLN oraz EUR, wartości szoków scenariuszowych (z tabeli 3.), wartości 
podstawowej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka dla PLN oraz EUR 
po nałożeniu szoku, wartości szoków z formuły standardowej, wartości podstawowej struktury 
terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka dla PLN oraz EUR po szoku scenariuszowym 
i szokach z formuły standardowej (na potrzeby wyliczenia SCR). Wartości po szokach 
w załączonym arkuszu kalkulacyjnym obliczane są na podstawie formuł. Arkusz ten może 
zostać wykorzystany do wyznaczenia wartości po nałożeniu szoków dla podstawowej 
struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka stosowanej przez zakłady 
ubezpieczeń/reasekuracji. 

W tabeli 3. znajdują się wartości szoków dla tenorów do 50. W załączniku „Informacja 
techniczna testow_warunkow_skrajnych_31_12_2020.xlsx” (arkusz kalkulacyjny) znajdują 
się parametry szoków dla tenorów do 120 (tak jak w poprzednich edycjach testów warunków 
skrajnych). W przypadku tenorów wyższych niż 120 należy zastosować parametry dla tenoru 
120. 

Tabela 3. Głębokości szoków dla ryzyka stopy procentowej w łącznym scenariuszu dla wybranych 

rodzajów ryzyka rynkowego7 

Termin8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

��� 119% 107% 95% 83% 71% 58% 46% 34% 37% 38% 

��� 1,71% 1,61% 1,51% 1,41% 1,31% 1,22% 1,12% 1,02% 1,02% 1,04% 

Termin  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

��� 38% 37% 37% 37% 37% 37% 36% 36% 36% 36% 

��� 1,01% 0,99% 0,97% 0,95% 0,94% 0,92% 0,90% 0,88% 0,86% 0,85% 

Termin  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

��� 36% 35% 35% 35% 35% 35% 34% 34% 34% 34% 

��� 0,83% 0,81% 0,80% 0,78% 0,76% 0,75% 0,73% 0,72% 0,71% 0,69% 

Termin  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

��� 34% 34% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 32% 32% 

��� 0,68% 0,66% 0,65% 0,64% 0,62% 0,61% 0,60% 0,59% 0,58% 0,56% 

Termin  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

��� 32% 32% 32% 32% 32% 31% 31% 31% 31% 31% 

��� 0,55% 0,54% 0,53% 0,52% 0,51% 0,50% 0,49% 0,48% 0,47% 0,46% 

                                                
7 Kalibracja własna UKNF. Krzywa po szoku dla dwóch walut: PLN i EUR dostępna w załączniku „Informacja 
techniczna testow_warunkow_skrajnych_31_12_2020.xlsx” (arkusz kalkulacyjny). 
8 Termin zapadalności w latach. 
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Tabela 4. Głębokości szoków dla spreadu kredytowego obligacji korporacyjnych 

Stopień jakości kredytowej Wzrost spreadu dla obligacji korporacyjnych (pb) 

0 144 

1 166 

2 189 

3 212 

4 264 

5 i 6 316 

Bez ratingu 368 

Tabela 5. Głębokości szoków dla ryzyka cen akcji i udziałów 

Wyszczególnienie Głębokość szoku 

Akcje krajowych zakładów ubezpieczeń powiązanych, 

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 31 ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  

Zmiana nadwyżki aktywów nad 

zobowiązaniami zakładu powiązanego, 

zgodnie z tym scenariuszem  

Akcje pozostałych podmiotów powiązanych, 

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 31 ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

39% 

Pozostałe akcje i udziały 78% 

Głębokość szoku dla ryzyka walutowego stanowi wzrost o 14% wartości waluty obcej 
w stosunku do waluty lokalnej. 

Głębokość szoku dla ryzyka nieruchomości związana jest ze spadkiem wartości nieruchomości 
o 30%. 

Oprócz wyżej opisanych szoków, przy wyznaczaniu wartości SCR należy uwzględnić zmiany 
wartości wybranych parametrów w macierzy zależności podmodułów modułu ryzyka 
rynkowego poprzez zastąpienie wartościami z tabeli poniżej analogicznych parametrów 
z formuły standardowej (art. 164 ust. 3 rozporządzenia delegowanego). Na potrzeby 
wyznaczania SCR, pozostałe parametry pozostają zgodne z formułą standardową. 

Tabela 6. Macierz zależności podmodułów modułu ryzyka rynkowego w łącznym scenariuszu dla 

wybranych rodzajów ryzyka rynkowego9 

 Ryzyko stopy 

procentowej 

Ryzyko 

cen akcji 

Ryzyko cen 

nieruchomości 

Ryzyko 

spreadu 

kredytowego 

Ryzyko 

koncentracji 

aktywów 

Ryzyko 

walutowe 

Ryzyko stopy 

procentowej 
1 B A A 0 0,8067 

Ryzyko cen akcji B 1 0,3893 0,75 0 0,8946 

Ryzyko cen 

nieruchomości 
A 0,3893 1 0,5 0 0,25 

Ryzyko spreadu 

kredytowego 
A 0,75 0,5 1 0 0,25 

Ryzyko 

koncentracji 

aktywów 

0 0 0 0 1 0 

                                                
9 W macierzy pogrubioną czcionką zaznaczono parametry, które uległy zmianie w porównaniu z obowiązującymi 
z formuły standardowej. 
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 Ryzyko stopy 

procentowej 

Ryzyko 

cen akcji 

Ryzyko cen 

nieruchomości 

Ryzyko 

spreadu 

kredytowego 

Ryzyko 

koncentracji 

aktywów 

Ryzyko 

walutowe 

Ryzyko walutowe 0,8067 0,8946 0,25 0,25 0 1 

Objaśnienie: Parametry A oraz B są równe 0, jeżeli wymóg kapitałowy dla ryzyka stopy procentowej, 
określony w art. 165 rozporządzenia delegowanego, jest wymogiem kapitałowym, o którym mowa 
w lit. a) tego artykułu. We wszystkich innych przypadkach parametr A jest równy 0,5, natomiast 
parametr B jest równy 0,7532. 

W łącznym scenariuszu dla wybranych rodzajów ryzyka rynkowego zakłady 
ubezpieczeń/reasekuracji powinny wycenić aktywa i zobowiązania dla celów wypłacalności 
(w tym również aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane 
w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń na życie związanych 
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) przy założeniu, że wszystkie szoki zachodzą 
w pełnej wysokości w tym samym czasie, a  następnie przeliczyć środki własne, SCR dla 
podmodułów ryzyka rynkowego, całkowity SCR oraz MCR zgodnie z założeniami formuły 
standardowej przy zmienionej macierzy zależności dla ryzyka rynkowego. 

5. Ryzyko unieważnienia umów ubezpieczeń (Dział I)  

Test warunków skrajnych dot. unieważnienia umów ubezpieczeń, w których poziom ryzyka 
ubezpieczeniowego został wyznaczony na niskim poziomie, jest przeprowadzany przez 
zakłady ubezpieczeń działu I dla umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem 
kapitałowym, zaklasyfikowanych do grupy 3 ubezpieczeń na życie (wraz z umowami 
dodatkowymi zawartymi do umów głównych), z wyłączeniem umów ubezpieczenia 
zawieranych w ramach IKE, IKZE i PPE. 

Scenariusz przewiduje, iż w wyniku orzeczenia Sądu Najwyższego o unieważnieniu umowy 
zakład ubezpieczeń zobowiązany jest zwrócić osobie ubezpieczającej: 

• w przypadku umów aktywnych, dla których na 31.12.2020 r., wartość funduszu była niższa 
od sumy wpłaconych składek pomniejszonej o wypłacone wartości wykupów częściowych, 
kwotę różnicy pomiędzy sumą wpłaconych składek pomniejszoną o wypłacone wartości 
wykupów częściowych, 

• w przypadku umów rozwiązanych, dla których wartość wypłaconych świadczeń była 
mniejsza niż suma wpłaconych składek pomniejszona o wypłacone świadczenie 
i częściowe wykupy, kwotę różnicy pomiędzy sumą wpłaconych składek pomniejszoną 
o  wypłacone świadczenia i częściowe wykupy. 

W przypadku gdy zakład ubezpieczeń oprócz świadczenia wykupu wypłacił dodatkowe kwoty 
roszczeń klienta w ramach danej umowy np. w wyniku porozumienia z UOKiK, wyroku 
sądowego, kwotę dokonanego wykupu należy powiększyć o wszelkie dodatkowe kwoty 
podwyższające wartość wykupu. 

Na potrzeby niniejszego testu unieważnienie umów obejmie aktywne umowy ubezpieczenia 
oraz umowy ubezpieczenia rozwiązane lub zakończone w okresie 10 lat poprzedzającym dzień, 
na który przeprowadzane są testy warunków skrajnych (okres przedawnienia), dla których 



 11 

wartość wpłaconych składek jest wyższa od wartości funduszu powiększonego o wszystkie 
wypłacone świadczenia i wykupy (również częściowe). Jeżeli suma wartości funduszu oraz 
wypłaconych świadczeń przewyższa wartość wpłaconych składek, wówczas wartość szoku 
wynosi 010. Zakłady ubezpieczeń powinny przeprowadzić test w dwóch rozłącznych wariantach 
istotności ryzyka ubezpieczeniowego w  umowie ubezpieczenia: 

Wariant I: suma ubezpieczenia <= 105% wartości funduszu 

Wariant II: suma ubezpieczenia <= 110% wartości funduszu 

Gdzie: 

• suma ubezpieczenia rozumiana jest jako: określona w umowie ubezpieczenia wartość 
świadczenia wypłacana, niezależnie od wypłaty wartości funduszu, w przypadku 
śmierci osoby ubezpieczonej, wyrażona kwotowo lub na podstawie procentu wartości 
funduszu, w zależności od konstrukcji umowy ubezpieczenia;  

• przy czym wartość funduszu jest to wartość jednostek funduszy zapisanych na rachunku 
ubezpieczającego, wyliczona zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach 
funduszy; 

• warunek istotności ryzyka należy sprawdzić wg stanu na 31 grudnia 2020 r. 
(w przypadku aktywnych umów ubezpieczeń) oraz na dzień rozwiązania umowy 
(w przypadku umów rozwiązanych przed 31 grudnia 2020 r.). 

Ponadto należy założyć, że prawdopodobieństwo unieważnienia wyżej określonych umów 
wynosi 100%.  

Na potrzeby testów warunków skrajnych należy założyć, że należne klientom zwroty środków 
nie zostają wypłacone, a zostają zawiązane rezerwy w wysokości oszacowanych zgodnie ze 
scenariuszem wypłat z prawdopodobieństwem wypływu środków na poziomie 100% jak 
wskazano powyżej. Należy założyć, że wypływ środków nastąpi po pół roku od momentu 
zawiązania rezerwy. Odnośnie do umów aktywnych na 31 grudnia 2020 r. korekcie ulega 
najlepsze oszacowanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności. 
Dodatkowo należy założyć, że zakład ubezpieczeń nie ma możliwości otrzymania należnych 
claw-backów.  

Zakłady ubezpieczeń powinny wycenić aktywa i zobowiązania dla celów wypłacalności oraz 
przeliczyć środki własne, SCR i MCR przy założeniu realizacji scenariusza testowego. 
Scenariusz należy przeprowadzić na danych wg stanu na 31 grudnia 2020 r. 

6. Ryzyko zwiększonej śmiertelności i zachorowalności 

Test warunków skrajnych dot. ryzyka zwiększonej śmiertelności i zachorowalności jest 
przeprowadzany przez zakłady ubezpieczeń działu I, przy łącznym założeniu: 

• proporcjonalnego podwyższenia wskaźnika śmiertelności dla poszczególnych kohort 
wiekowych (np. dla kohorty <90: qx’=200%*qx, które były wykorzystywane do obliczenia 
najlepszego oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na początku 2020 r.),  

                                                
10 Nie należy zakładać ujemnego szoku, który niwelowałby negatywne skutki szoków dla pozostałych umów. 
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• wzrostu o 100% wskaźników niezdolności do pracy, zachorowalności, kosztów leczenia 
i pobytu w szpitalu, niezwiązanych z nieszczęśliwym wypadkiem, wykorzystywanych 
do obliczenia najlepszego oszacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na początku 
2020 roku, 

dotyczących rezerw i zobowiązań rozumianych jako najlepsze oszacowanie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności. Należy założyć, że podwyższone wskaźniki 
śmiertelności oraz niezdolności do pracy, zachorowalności i kosztów leczenia utrzymują się 
przez 2 kolejne lata kalendarzowe tzn. w latach 2021 – 2022. 

Głębokości szoków wskaźników umieralności dla poszczególnych kohort wiekowych, znajdują 
się w tabeli poniżej. Szoki należy zastosować do założeń stosowanych na początku 2020 roku. 

Tabela 7. Proporcje zmiany wskaźnika umieralności dla poszczególnych kohort wiekowych 

Lata 
Kohorty wiekowe 

35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 <90 

2021 150% 150% 150% 150% 150% 150% 180% 230% 180% 190% 190% 200% 

2022 150% 150% 150% 150% 150% 150% 180% 230% 180% 190% 190% 200% 

W przypadku braku możliwości zastosowania szoków z powyższej tabeli dla poszczególnych 
kohort, zakład ubezpieczeń/reasekuracji może skorzystać z uproszczenia i założyć, że dla 
całego portfela jest jeden szok w wysokości 200% zakładanej śmiertelności. 

Zakłady ubezpieczeń powinny przeliczyć aktywa i zobowiązania dla celów wypłacalności, 
środki własne, SCR i MCR po realizacji scenariusza testowego.  

7. Ryzyko zwrotu kosztów sprzątania dróg po wypadkach drogowych - test 
prospektywny (Dział II)  

Na potrzeby testu warunków skrajnych dla ryzyka zwrotu kosztów sprzątania drogi 
po wypadku należy założyć, że w wyniku orzeczenia Sądu Najwyższego zakłady ubezpieczeń 
są odpowiedzialne za pokrycie kosztów sprzątania drogi po wypadku w ramach ubezpieczenia 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (grupa 10). Na potrzeby testu stresu należy założyć, 
że średni koszt uprzątnięcia drogi po wypadku wynosi 2 tys. zł. Testy stresu należy 
przeprowadzić w dwóch wariantach. 

Wariant 1  

Należy założyć, że w przypadku 5% wszystkich zdarzeń komunikacyjnych średnia wysokość 
szkód komunikacyjnych wynikających z jednego zdarzenia w grupie 10 w 2021 r. będzie 
o 2 tys. zł wyższa od zakładanej, co przełoży się na wzrost szkodowości. Można przyjąć, 
że  szkody te na koniec 2021 r. będą w całości wypłacone. 

Wariant 2 

Należy założyć, że w przypadku 5% wszystkich zdarzeń komunikacyjnych średnia wysokość 
szkód komunikacyjnych  wynikających z jednego zdarzenia w grupie 10 w 2021 r. będzie 
o 2 tys. zł wyższa od zakładanej, co przełoży się na wzrost szkodowości. Można założyć, że 
szkody te na koniec 2021 r. będą w całości wypłacone. Dodatkowo, należy przyjąć, że 
w przypadku 5% wszystkich zdarzeń komunikacyjnych, które miały miejsce w latach 2018, 
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2019 i 2020, w wyniku pozwów zarządów dróg i firm odpowiedzialnych za porządek na drodze, 
wartość szkód z tych zdarzeń również wzrasta o 2 tys. zł. Zakłady ubezpieczeń powinny na te 
szkody zawiązać rezerwy, które w całości pozostaną na udziale zakładów ubezpieczeń 
(reasekuratorzy nie uczestniczą w szkodach wynikających ze zmian w prawie). Na potrzeby 
testów warunków skrajnych należy również wziąć pod uwagę szkody niezgłoszone pozostające 
w rezerwie IBNR. 

W obydwu wariantach należy założyć, że składka ubezpieczeniowa w 2021 r. pozostaje bez 
zmian (tzn. przypis jest zgodny z planem finansowym). 

Zakłady ubezpieczeń/reasekuracji powinny przeliczyć środki własne, SCR i MCR przy 
założeniu realizacji scenariusza testowego bazując na realizowanym przez zakład 
ubezpieczeń/reasekuracji planie finansowym na rok 2021. 

8. Ryzyko zmian klimatu 

Ryzyka fizyczne - „Hot house world” (Dział II)  

Scenariusz zakłada, że nie zostały wprowadzone odpowiednie działania ograniczające wzrost 
średnich temperatur i w związku z powyższym nastąpił wzrost tzw. ryzyk fizycznych. 
Na potrzeby scenariusza należy założyć, że w krótkim terminie, w wyniku postępujących zmian 
klimatu, należy się spodziewać zwiększenia częstości szkód majątkowych (nieekstremalnych) 
spowodowanych czynnikami klimatycznymi na obszarze całego kraju (huragany, powodzie, 
gradobicia), w znacznej części nieuruchamiających programów reasekuracyjnych typu 
NATCAT. Dodatkowe szkody występują w grupach 3, 8, 9 i 16. W konsekwencji wzrasta 
współczynnik szkodowości netto w tych grupach. 

W ramach poszczególnych grup wyróżniamy następujące czynniki pogodowe: 

• Grupa 3 – gradobicia lub flashfloody (głównie na terenach zurbanizowanych) 

• Grupa 8 – powodzie, huragany i pożary 

• Grupa 9 – powodzie, huragany, grad i pożary 

• Grupa 16 – powodzie i huragany 

W celu przeprowadzenia testu warunków skrajnych należy wyliczyć średni współczynnik 
szkodowości netto łącznie dla grup 8, 9 i 16 dla każdego roku kalendarzowego spośród 
ostatnich 10 lat (tj. 2011-2020). Wzrost szkodowości jaką należy przyjąć w teście warunków 
skrajnych wynosi 50% z różnicy między najniższym i najwyższym współczynnikiem 
szkodowości netto z tych lat, jednak nie mniej niż 8 p.p. 

W grupie 3 wzrost szkodowości netto wynosi 1 p.p. 

Zakłady ubezpieczeń powinny przeliczyć aktywa i zobowiązania dla celów wypłacalności, 
środki własne oraz współczynnik wypłacalności po realizacji scenariusza testowego przy 
założeniu, że SCR i MCR nie uległy zmianie. Scenariusz należy przeprowadzić na danych 
wg  stanu na 31 grudnia 2020 r. 
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Ryzyka przejścia (transitional risks) – test jakościowy (Dział II) 

W ramach prac nad metodyką, przy ryzyku przejścia analizowano jakie zjawiska mogą 
bezpośrednio dotykać zakłady ubezpieczeń i w jakich obszarach działalności mogą się one 
pojawić. W związku z silną presją regulacyjną na kwestie związane ze zrównoważonym 
rozwojem obserwuje się zmniejszenie dostępności ofert reasekuracyjnych dla projektów 
związanych z przemysłem i energetyką opartą na węglu. W kolejnych latach może dojść 
do pogłębienia zjawiska, w szczególności w odniesieniu do górnictwa podziemnego. 
Materializacja ryzyka może prowadzić do następujących konsekwencji: 

• Wzrostu cen ochrony reasekuracyjnej,  

• Ograniczenie dostępności reasekuracji u kontrahentów o wysokim ratingu. Możliwy 
jest w związku z tym przejściowy wzrost wymogu kapitałowego związanego 
z pozyskiwaniem reasekuracji u kontrahentów o niższych ratingach (wzrost ryzyka 
kredytowego), 

• Ograniczonej sprzedaży ubezpieczeń tego typu projektów (wzrost składek może być 
nieakceptowalny przez ubezpieczających co skutkuje kurczeniem się portfela). 

Z uwagi na charakter tego ryzyka, kluczowa jest ocena elastyczności i przygotowania zakładów 
na nadchodzące zmiany regulacyjne. 

Test jest testem jakościowym i polega na opisaniu działań mitygujących oraz identyfikacji 
opisanych powyżej ryzyk w ramach wszystkich linii biznesu, w których zakład 
ubezpieczeń/reasekuracji prowadzi działalność, wraz z oszacowaniem, jeśli to możliwe, 
wpływu realnego scenariusza wyrażonego w procencie SCR lub środków własnych. W 
przekazanym opisie należy również podać ekspozycję (ilościowo i jakościowo), której dotyczy 
scenariusz. 

Ryzyka przejścia (transitional risks ) – test ilościowy (Dział I i II) 

Zgodnie z dokumentem „Discussion paper: Insurance sector climate-related transition risks” 
(EIOPABoS-19-571) z 16 grudnia 2019 r. identyfikuje się potencjalne ryzyko przejścia 
w portfelach inwestycyjnych ubezpieczycieli. Wynika to z tego, że zmiany w sektorach 
narażonych na wpływ zmian klimatu (w tym ryzyko przejścia związane z dodatkowymi 
regulacjami) nie są w stanie nadążyć za celem zakładającym maksymalnie 2-stopniowy wzrost 
temperatur. Powyższe może wpłynąć zarówno na wartość akcji, jak i obligacji przedsiębiorstw 
z sektorów powiązanych ze zmianami klimatu oraz wymogami regulacyjnymi w tym zakresie 
(np. rosnące koszty certyfikatów emisyjnych, ograniczony dostęp do finansowania). 

Zdaniem EIOPA ryzyko klimatyczne systematycznie rośnie i charakteryzuje się głęboką 
niepewnością, a działania w zakresie polityki klimatycznej mogą być nagłe i nie do końca 
przewidywalne a zatem wyceniane przez inwestorów, także istnieje potencjalne ryzyko zmiany 
wyceny lub nawet osieroconych aktywów w portfelu ubezpieczycieli. 

W związku z powyższym na potrzeby przeprowadzenia tego testu warunków skrajnych należy 
przyjąć następujące założenia:  
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• Sektor objęty stresem: wg klasyfikacji PKD B.05. Wydobywanie węgla kamiennego 
i węgla brunatnego. Z analiz wyłączone są fundusze UFK, 

• Szok dla akcji: 40%, 

• Szok dla obligacji korporacyjnych: 6% dla zdefiniowanego sektora. 

Zakłady ubezpieczeń powinny przeliczyć aktywa i zobowiązania dla celów wypłacalności, 
środki własne, SCR i MCR po realizacji scenariusza testowego. Scenariusz należy 
przeprowadzić na danych wg stanu na 31 grudnia 2020 r. 

9. Scenariusz dotyczący wybranych rodzajów ryzyka rynkowego – test prospektywny 

W prospektywnym teście warunków skrajnych dla ryzyka rynkowego i płynności należy 
rozważyć następujący scenariusz uwzględniający łączne zajście następujących szoków: 

1. Wartość stóp wolnych od ryzyka (dla wszystkich tenorów) dla PLN osiągają wartości 
stóp wolnych od ryzyka dla EUR z 31.12.2020 r. Stopy wolne od ryzyka inne niż PLN 
nie podlegają scenariuszowi. 

2. Dla ryzyka cen akcji zmianie ulegną następujące parametry 

Tabela 8. Głębokości szoków dla ryzyka cen akcji i udziałów 

Wyszczególnienie Głębokość szoku 

Akcje krajowych zakładów ubezpieczeń powiązanych, 

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 31 ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  

Zmiana nadwyżki aktywów nad 

zobowiązaniami zakładu powiązanego, 

zgodnie z tym scenariuszem  

Akcje pozostałych podmiotów powiązanych, 

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 31 ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

39% 

Pozostałe akcje i udziały 78% 

3. Głębokość szoku dla obligacji korporacyjnych stanowi wzrost o 350 pb spreadu 
kredytowego niezależnie od stopnia jakości kredytowej.  

4. Głębokość szoku dla ryzyka walutowego stanowi wzrost o 14% wartości waluty obcej 
w stosunku do waluty lokalnej wg stanu na 31.12.2020 r. Należy przyjąć, 
że  podwyższony kurs waluty obcej w stosunku do waluty lokalnej obowiązuje 
od 31.10.2021 r. i pozostaje na tym poziomie do 31.12.2021 r. W związku z tym należy 
również przeliczyć wartość AMCR z uwzględnieniem zszokowanego kursu. 

5. Głębokość szoku dla ryzyka nieruchomości związana jest ze spadkiem wartości 
nieruchomości o 30%. 

Zakłady ubezpieczeń/reasekuracji powinny przeliczyć aktywa i zobowiązania dla celów 
wypłacalności, a następnie przeliczyć środki własne, SCR i MCR po realizacji scenariusza 
testowego bazując na realizowanym przez zakład ubezpieczeń/reasekuracji planie finansowym 
na rok 2021.  
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