Checklist Covid-19 voor verzekeraars
8 mei 2020

Inleiding
Covid-19 raakt ons allemaal. Door middel van deze checklist van meer dan 50 vragen beoogt S&V een zo compleet mogelijk
beeld te geven van de zaken waar u als kleine of middelgrote verzekeraar aan moet denken. Dit helpt bij het identificeren van
risico’s. Ongetwijfeld komen de meeste punten u bekend voor: u heeft immers al actie ondernomen om maatregelen voor de
korte termijn te treffen. Ook zijn er zaken om op langere termijn over na te denken.

Kapitaalmanagement

Reputatie

Besturing

Uitvoering

Om de lijst wat structuur te geven hanteren wij bovengenoemde aandachtsgebieden. Deze zijn gebaseerd op het RAVC ©
model. Uiteraard kan de lijst ook gebruikt worden indien u intern een andere indeling hanteert.
Leeswijzer:

Subthema bij
aandachtsgebied

Thema

Op de volgende pagina’s treft u de checklist, die ter illustratie al deels is ingevuld. In appendix A is een blanco checklist
opgenomen die u voor uw eigen onderneming kunt gebruiken. Daarnaast stellen we checklist in Excel format beschikbaar.
check

nr.

o

1

Omschrijving risico

n

o

2

Omschrijving risico

n

Door verzekeraar bekeken of niet?
In ons voorbeeld vinken wij dit vakje aan indien
de meeste verzekeraars dit risico al in het vizier
hebben
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Specifiek risico

Impact

Toelichting impact

Impact naar laag, midden en hoog. Verschilt per
verzekeraar en kan gerelateerd worden aan uw
risicohouding. In het voorbeeld geven we een
indicatie van de impact voor de sector als geheel.

1

Toelichting van de
impact. Verschilt per
verzekeraar. In het
ingevulde voorbeeld
benoemen we wat
aandachtspunten
voor de sector als
geheel.

Kapitaalmanagement
Onderstaande punten van de checklist hebben betrekking op het aandachtsgebied kapitaalmanagement. Er zijn diverse
subthema's benoemd. De checklist is gevuld als voorbeeld. De check, impact en toelichting kunnen voor iedere organisatie
verschillen. In onderstaand voorbeeld volgen wij voor de check en de impact hetgeen wij zien in de sector. De toelichting
geeft wat verdere diepgang bij ieder onderwerp.
Kapitaalmanagement
Hoe handhaven we winstgevendheid?

Solvabiliteit

check

nr.

Risico

Impact

Toelichting impact



1

Welk impact heeft de financiële crisis op onze solvabiliteit?

n

De impact zal verschillen per verzekeraar. Wellicht
heeft u zelfs al rekening gehouden met dit scenario
in de ORSA. De sector is de crisis redelijk
kapitaalkrachtig ingegaan, dus de meeste
verzekeraars zullen niet in de problemen komen.
Uiteraard is er wel de kans op een 2e ziektegolf en
moet de daadwerkelijke impact op de economie nog
blijken.



2

Beschikken we voor de komende maanden over voldoende liquiditeit?

n

Liquiditeitsprognose uitwerken in scenario's, waarbij
ook rekening gehouden wordt met
onderpandsverplichtingen.

o

3

Zijn illiquide beleggingen in de huidige markt correct gewaardeerd?

n

o

4

Zijn leningen in de huidige markt correct gewaardeerd? Hoe om te gaan met
defaults die nog moeten komen?

n

o

5

Welke impact verwachten we op verzekeringstechnisch gebied op lange
termijn (aanpassen grondslagen, premiestelling of polisvoorwaarden)?

n
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De waardering van minder liquide beleggingen, zoals
hypotheken of vastgoed loopt vaak achter. Taxaties
vinden immers niet op dagbasis plaats. Mogelijk
betekent dit een verdere verslechtering van de
solvabiliteit.
Overweeg of faillessementen al volledig ingeprijst zijn
in uw beleggingen, of dat overheidssteun
faillessementen juist voorkomt.
Onderzoeken of er een reden is om lange termijn
aannames aan te passen.

Kapitaalmanagement (II)

Kosten

Omzet

Beleggingsbeleid

Onderstaande punten zijn het vervolg van de checklist op gebied van kapitaalmanagement.
check

nr.

Risico

Impact



6

Welk impact heeft de financiële crisis op ons beleggingsbeleid?

n



7

Moeten we ons herbalanceringsbeleid aanpassen of koppelen aan transactiekosten?

n

Toelichting impact
Daar waar er sprake is van een lange
termijn beleggingsbeleid, is aanpassing
wellicht nog niet nodig. Hoe om te gaan
met aannames in berekeningen en
scenariosets?
Mogelijk minder vaak herbalanceren daar
transactiekosten relatief hoog zijn.

o

8

Hebben we voldoende zicht op het tegenpartijrisico onze beleggingsportefeuille?

n

Monitoren of er voldoende onderpand
gestort wordt en of de operationele risico's
bij faillessement niet te groot zijn.



9

Wat doet de kredietrating van verzekeraars waar wij risico herverzekeren?

n

Bekijken in hoeverre herverzekerde risico's
nog steeds 'gegarandeerd' zijn.

o

Verwachten we een andere impact van de crisis per regio (US vs. Europa vs. Azië)
10
door een uiteenlopende aanpak en uiteenlopende sociale zekerheid?

n

Nasleep van de crisis kan verschillen per
regio. Mogelijk heeft dit ook gevolgen voor
de regioverdeling in de
beleggingsportefeuille.



11 Welke impact verwachten we op commerciële activiteiten?

n

Bepaalde sectoren (evenementen, reis,
uitvaart) worden harder geraakt.



12 Welke impact heeft de crisis op verkoopkanalen en distributeurs?

n



13 Wat is het verwachte effect op het (premie)betaalgedrag van de polishouders?

n



14



15 Leiden RIVM richtlijnen en te nemen extra maatregelen tot hogere kosten?



16 Leiden RIVM richtlijnen en te nemen extra maatregelen tot lagere productiviteit?



17 Leiden RIVM richtlijnen en te nemen extra maatregelen tot lagere omzet?

Welke impact verwachten we op verzekeringstechnische resultaten op korte termijn
(resultaat op kanssystemen)?
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Impact verschilt per verzekeraar en wijze
van distributie.
Polishouders kunnen betaling weigeren,
uitstellen of failliet gaan.

n

Bepaalde sectoren (evenementen, reis,
uitvaart) worden harder geraakt.

n
n
n

Impact verschilt per verzekeraar.
Impact verschilt per verzekeraar.
Impact verschilt per verzekeraar.

Reputatie
Onderstaande punten van de checklist hebben betrekking op het aandachtsgebied reputatie. Er zijn diverse subthema's
benoemd. De checklist is gevuld als voorbeeld. De check, impact en toelichting kunnen voor iedere organisatie verschillen. In
onderstaand voorbeeld volgen wij voor de check en de impact hetgeen wij zien in de sector. De toelichting geeft wat verdere
diepgang bij ieder onderwerp.
Reputatie
Hoe geven we invulling aan onze maatschappelijke plicht?

Extern

check

Specifiek risico

Impact

Toelichting impact



18 Wat is het risico indien we zelf (per abuis) de richtlijnen van het RIVM niet opvolgen?

n

Impact verschilt per verzekeraar, zeker
kijkend naar exposure voor negatieve pers.

o

Wat is het risico indien gelieerde derden (leveranciers en uitbestedingspartijen weten
19 niet hoe te handelen of handelen afwijkend tegen beter weten in) de richtlijnen van het
RIVM niet opvolgen?

n

Impact verschilt per verzekeraar, zeker
kijkend naar exposure voor negatieve pers.



20 Willen we uitstel van premiebetaling mogelijk maken?

n



21 Is het duidelijk, voor ons en voor de klant, wat de polisvoorwaarden zijn?
Hoe coulant gaan we om met polisvoorwaarden (reisverzekeringen,
22
evenementenverzekeringen)?
Is onze administratie bij? Worden claims tijdig verwerkt, of ontstaat er (door werkdruk
23 en het grote aantal claims) een achterstand? Wat betekent dit voor het financial
reporting proces? En voor klanttevredenheid?

n

o

24 Zijn we in staat ons MVO en MVB beleid te handhaven?

n

o

25 Gaat ons beleid anders om met medewerkers in een hoog risico groep?

n

Maatschappelijk is dit wellicht gewenst,
mits de liquiditeit het aankan.
Impact verschilt per verzekeraar.
Impact verschilt per verzekeraar en type
verzekering.
Het is van belang om, ondanks werkdruk,
tijdig inzicht te behouden in de financiële
cijfers en claims af te handelen.
MVO wordt geraakt. MVB mogelijk ook,
denk bijvoorbeeld wel of geen huuruitstel
voor huurders bij beleggingen in retail
vastgoed of woningen.
U kunt, vooruitlopend op landelijke
maatregelen, vast nadenken over uw eigen
exit-strategie.



26


o

Intern

nr.

Verwachten we een loonoffer van onze medewerkers? Of is er mogelijk zelfs sprake
van ontslagen?
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n
n

n

Impact verschilt per verzekeraar.

Besturing
Onderstaande punten van de checklist hebben betrekking op het aandachtsgebied besturing. Er zijn diverse subthema's
benoemd. De checklist is gevuld als voorbeeld. De check, impact en toelichting kunnen voor iedere organisatie verschillen. In
onderstaand voorbeeld volgen wij voor de check en de impact hetgeen wij zien in de sector. De toelichting geeft wat verdere
diepgang bij ieder onderwerp.
Besturing

Wetgeving

Governance

Hoe pakken we deze crisis aan?
check

nr.

Specifiek risico

Impact



27

Hoe gaat de organisatietop om met deze crisis? Is er één persoon of team vrijgemaakt
om de crisis integraal aan te pakken? Of werken we vanuit de bestaande afdelingen?



28 Is het scenario pandemie onderdeel van de ORSA? Of van het VCP?



29 Welke guidance biedt het BCP?

n
n



30 Wat is het effect van thuiswerken op de relatie tussen medewerkers en directie?

n

o

31 Hoe loopt besluitvorming als (een deel van de) directie ziek is?

n



32 Biedt de overheid mogelijkheden tot ondersteuning (bijv. belastingen)?

n

Kan een grote impact hebben, dus volgen
actualiteiten is van belang.



33

n

Kan een grote impact hebben, dus volgen
actualiteiten is van belang.

Welke risico's brengt de overheid met zich mee (bijv. wetgeving die dekking verplicht
stelt)?
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n

Toelichting impact
Eén of meerdere personen volledig
vrijmaken leidt wellicht tot de meest
integrale aanpak, en betekent dat
medewerkers en directieleden de crisis
niet 'naast hun normale werk even erbij'
doen.
ORSA / VCP kan soms sturing geven.
BCP kan soms sturing geven.
Medewerkers kunnen los van de
organisatie geraken.
Key-persons identificeren, alsook zorgen
dat besluiten ook genomen kunnen worden
bij afwezigheid van deze key-persons
(procuratie, stemrecht, etc.).

Besturing (II)
Onderstaande punten zijn het vervolg van de checklist op gebied van kapitaalmanagement.

Innovatie

check

nr.

Specifiek risico

Impact

Toelichting impact

n

Nadenken over de strategische gevolgen.

n

Nadenken over de strategische gevolgen.

n

Nadenken over de strategische gevolgen.

Heeft de huidige crisis en de mogelijke gevolgen ervan impact op ons acceptatiebeleid
van nieuwe polishouders in de toekomst?

n

Nadenken over de strategische gevolgen.

In hoeverre versneld de crisis het digitale transformatieproces? Bij ons, maar ook bij
concurrenten?

n

Nadenken over de strategische gevolgen.

n

Nadenken over de strategische gevolgen.

o

34 Zal het gedrag van klanten in de toekomst veranderen? En de wijze van distributie?

o

35



36 Heeft de huidige crisis en de mogelijke gevolgen ervan impact op de polisvoorwaarden?

o

37

o

38

o

39 In hoeverre raakt de crisis productontwikkeling?

Heeft de huidige crisis en de mogelijke gevolgen ervan impact op het verdienmodel en
de kosten die aan polishouders in rekening worden gebracht?
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Uitvoering
Onderstaande punten van de checklist hebben betrekking op het aandachtsgebied uitvoering. Er zijn diverse subthema's
benoemd. De checklist is gevuld als voorbeeld. De check, impact en toelichting kunnen voor iedere organisatie verschillen. In
onderstaand voorbeeld volgen wij voor de check en de impact hetgeen wij zien in de sector. De toelichting geeft wat verdere
diepgang bij ieder onderwerp.
Uitvoering
Hoe continueren we onze bedrijfsactiviteiten?
check



Specifiek risico
Wat betekenen beperkingen als gevolg van aanwijzingen overheid, branche
40
organisatie, toezichthouders?
Wat betekenen beperkingen gebruik openbaar vervoer, waardoor medewerkers niet op
41
het werk kunnen komen?
42 Wat betekenen beperkingen in het aantal personen dat mag samenkomen?



43 Wat betekent het sluiten van scholen en kinderopvang ed. voor onze medewerkers?

n



44 Wat betekent thuiswerken voor ons privacy beleid?

n



45 Wat betekent een verbod om (internationaal) te reizen?

n



46 Welk risico lopen onze leveranciers van kritische diensten?

n

o

47



48 Hoe borgen onze uitbestedingspartijen continuïteit?



Keten

Compliance



nr.

Wat betekent het anders (kunnen) werken voor de eisen aan de huisvesting,
infrastructuur en management capaciteiten?
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Impact

Toelichting impact

n

Voorbereiden op 1.5m samenleving.

n

Voorbereiden op 1.5m samenleving.

n

n

Voorbereiden op 1.5m samenleving.
Medewerkers mogelijk meer flexibiliteit
bieden in werktijden.
Denk aan inzage van klantgegevens door
huisgenoten, en de werkwijze met fysieke
post.
Monitoren of medewerkers vast komen te
zitten in het buitenland.
Risicoanalyse bij partijen opvragen en
beoordelen.
Mogelijk kunnen partijen op termijn kosten
in de keten besparen.

n

BCP bij partijen opvragen en beoordelen.

Uitvoering (II)

ICT

Onderstaande punten zijn het vervolg van de checklist op gebied van kapitaalmanagement.

check

nr.



49

Impact

Welke druk ontstaat er op interne ICT-dienstverlening (tokens, laptops, telefoonlijnen,
bereikbaarheid)?
Leidt het veelvuldig gebruik van ICT applicaties als skype, zoom of teams tot een
50
verhoogd ICT risico?

n



51 Welk risico is er als medewerkers (langdurig) ziek worden of overlijden?

n

o

52 Welke impact is er op recruitment en het inwerken van nieuwe medewerkers?

n



53



54 Wat als werkdruk op medewerkers verder toeneemt als gevolg van uitval collega's?

o

Medewerkers

Specifiek risico

Is er sprake van dalende productiviteit als gevolg van thuiswerken? Of raken
medewerkers juist overwerkt (geen rustmomenten)?
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n

n
n

Toelichting impact
Druk op IT afdeling contant monitoren,
zowel qua bemensing als qua materiaal.
Cybercrime neemt toe als gevolg van de
crisis.
Key-persons identificeren. Daarnaast
zorgen dat werkzaamheden centraal
worden opgeslagen en meerdere personen
op de hoogte zijn.
Impact verschilt per verzekeraar.
Monitoren hoe het gaat met medewerkers,
zeker nu sociaal contact met collega's
beperkt is.
Monitoren hoe het gaat met medewerkers,
zeker nu sociaal contact met collega's
beperkt is.

Appendix A: Blanco Checklist om in te vullen
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Kapitaalmanagement
Onderstaande punten van de checklist hebben betrekking op het aandachtsgebied kapitaalmanagement. Er zijn diverse
subthema's benoemd. De checklist is blanco zodat u deze voor uw eigen organisatie kunt vullen.
Kapitaalmanagement

Kosten

Omzet

Beleggingsbeleid

Solvabiliteit

Hoe handhaven we winstgevendheid?
check

nr.

Risico

Impact

o
o

1

Welk impact heeft de financiële crisis op onze solvabiliteit?

2

Beschikken we voor de komende maanden over voldoende liquiditeit?

o

3

o

4

Zijn illiquide beleggingen in de huidige markt correct gewaardeerd?
Zijn leningen in de huidige markt correct gewaardeerd? Hoe om te gaan met defaults
die nog moeten komen?

nnn
nnn
nnn

o

5

Welke impact verwachten we op verzekeringstechnisch gebied op lange termijn
(aanpassen grondslagen, premiestelling of polisvoorwaarden)?

nnn

o

6

Welk impact heeft de financiële crisis op ons beleggingsbeleid?

nnn

o

7

Moeten we ons herbalanceringsbeleid aanpassen of koppelen aan transactiekosten?

nnn

o

8

Hebben we voldoende zicht op het tegenpartijrisico onze beleggingsportefeuille?

nnn

o

9

Wat doet de kredietrating van verzekeraars waar wij risico herverzekeren?

nnn

o

10

nnn

o

Verwachten we een andere impact van de crisis per regio (US vs. Europa vs. Azië)
door een uiteenlopende aanpak en uiteenlopende sociale zekerheid?
11 Welke impact verwachten we op commerciële activiteiten?

o

12 Welke impact heeft de crisis op verkoopkanalen en distributeurs?

nnn
nnn

o

13 Wat is het verwachte effect op het (premie)betaalgedrag van de polishouders?

nnn

o

14

nnn

o

Welke impact verwachten we op verzekeringstechnische resultaten op korte termijn
(resultaat op kanssystemen)?
15 Leiden RIVM richtlijnen en te nemen extra maatregelen tot hogere kosten?

o

16 Leiden RIVM richtlijnen en te nemen extra maatregelen tot lagere productiviteit?

o

17 Leiden RIVM richtlijnen en te nemen extra maatregelen tot lagere omzet?

nnn
nnn
nnn
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nnn

Toelichting impact

Reputatie
Onderstaande punten van de checklist hebben betrekking op het aandachtsgebied reputatie. Er zijn diverse subthema's
benoemd. De checklist is blanco zodat u deze voor uw eigen organisatie kunt vullen.
Reputatie
Hoe geven we invulling aan onze maatschappelijke plicht?

Extern

check

Specifiek risico

Impact

o

18 Wat is het risico indien we zelf (per abuis) de richtlijnen van het RIVM niet opvolgen?

nnn

o

Wat is het risico indien gelieerde derden (leveranciers en uitbestedingspartijen weten
19 niet hoe te handelen of handelen afwijkend tegen beter weten in) de richtlijnen van het
RIVM niet opvolgen?

nnn

o

20 Willen we uitstel van premiebetaling mogelijk maken?

nnn

o

21 Is het duidelijk, voor ons en voor de klant, wat de polisvoorwaarden zijn?
Hoe coulant gaan we om met polisvoorwaarden (reisverzekeringen,
22
evenementenverzekeringen)?
Is onze administratie bij? Worden claims tijdig verwerkt, of ontstaat er (door werkdruk
23 en het grote aantal claims) een achterstand? Wat betekent dit voor het financial
reporting proces? En voor klanttevredenheid?

nnn

o

24 Zijn we in staat ons MVO en MVB beleid te handhaven?

nnn

o

25 Gaat ons beleid anders om met medewerkers in een hoog risico groep?

nnn

o

26

o
o
Intern

nr.

Verwachten we een loonoffer van onze medewerkers? Of is er mogelijk zelfs sprake
van ontslagen?
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nnn
nnn

nnn

Toelichting impact

Besturing
Onderstaande punten van de checklist hebben betrekking op het aandachtsgebied besturing. Er zijn diverse subthema's
benoemd. De checklist is blanco zodat u deze voor uw eigen organisatie kunt vullen.
Besturing

Wetgeving

Governance

Hoe pakken we deze crisis aan?
check

nr.

Specifiek risico

Impact

o

27

Hoe gaat de organisatietop om met deze crisis? Is er één persoon of team vrijgemaakt
om de crisis integraal aan te pakken? Of werken we vanuit de bestaande afdelingen?

nnn

o

28 Is het scenario pandemie onderdeel van de ORSA? Of van het VCP?

o

29 Welke guidance biedt het BCP?

o

30 Wat is het effect van thuiswerken op de relatie tussen medewerkers en directie?

o

31 Hoe loopt besluitvorming als (een deel van de) directie ziek is?

nnn
nnn
nnn
nnn

o

32 Biedt de overheid mogelijkheden tot ondersteuning (bijv. belastingen)?

nnn

o

33

Welke risico's brengt de overheid met zich mee (bijv. wetgeving die dekking verplicht
stelt)?
34 Zal het gedrag van klanten in de toekomst veranderen? En de wijze van distributie?
Heeft de huidige crisis en de mogelijke gevolgen ervan impact op het verdienmodel en
35
de kosten die aan polishouders in rekening worden gebracht?

nnn

o

36 Heeft de huidige crisis en de mogelijke gevolgen ervan impact op de polisvoorwaarden?

nnn

o

37

Heeft de huidige crisis en de mogelijke gevolgen ervan impact op ons acceptatiebeleid
van nieuwe polishouders in de toekomst?
In hoeverre versneld de crisis het digitale transformatieproces? Bij ons, maar ook bij
38
concurrenten?
39 In hoeverre raakt de crisis productontwikkeling?

nnn

o

Innovatie

o

o
o
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nnn
nnn

nnn
nnn

Toelichting impact

Uitvoering
Onderstaande punten van de checklist hebben betrekking op het aandachtsgebied uitvoering. Er zijn diverse subthema's
benoemd. De checklist is blanco zodat u deze voor uw eigen organisatie kunt vullen.
Uitvoering
Hoe continueren we onze bedrijfsactiviteiten?
check

o

Specifiek risico
Wat betekenen beperkingen als gevolg van aanwijzingen overheid, branche
40
organisatie, toezichthouders?
Wat betekenen beperkingen gebruik openbaar vervoer, waardoor medewerkers niet op
41
het werk kunnen komen?
42 Wat betekenen beperkingen in het aantal personen dat mag samenkomen?

o

43 Wat betekent het sluiten van scholen en kinderopvang ed. voor onze medewerkers?

o

44 Wat betekent thuiswerken voor ons privacy beleid?

o

45 Wat betekent een verbod om (internationaal) te reizen?

o

46 Welk risico lopen onze leveranciers van kritische diensten?

o

47

o

48 Hoe borgen onze uitbestedingspartijen continuïteit?

nnn

o

49

Welke druk ontstaat er op interne ICT-dienstverlening (tokens, laptops, telefoonlijnen,
bereikbaarheid)?
Leidt het veelvuldig gebruik van ICT applicaties als skype, zoom of teams tot een
50
verhoogd ICT risico?
51 Welk risico is er als medewerkers (langdurig) ziek worden of overlijden?

nnn

ICT

Keten

Compliance

o
o

Medewerkers

o
o
o
o
o

nr.

Wat betekent het anders (kunnen) werken voor de eisen aan de huisvesting,
infrastructuur en management capaciteiten?

52 Welke impact is er op recruitment en het inwerken van nieuwe medewerkers?
Is er sprake van dalende productiviteit als gevolg van thuiswerken? Of raken
53
medewerkers juist overwerkt (geen rustmomenten)?
54 Wat als werkdruk op medewerkers verder toeneemt als gevolg van uitval collega's?
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Impact

nnn
nnn
nnn
nnn
nnn
nnn
nnn
nnn

nnn
nnn
nnn
nnn
nnn

Toelichting impact

Onze specialismen

Investment Consulting

Legal

Compliance

Actuariaat

Data Oplossingen

Risicomanagement

Transitiemanagement

Pensioenadvies

