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Consultation – Project of amendment of the Regulatory Notice 8/2016-R
Projecto de Alteração da Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de Agosto
A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) colocou em consulta pública o projecto
de alteração da norma Regulamentar 8/2016-R, de 16 de Agosto, que regula a prestação de informação
pelas entidades supervisionadas à ASF.
O projecto de alteração tem por base a alteração do Regulamento de Execução (UE) 2015/2450 pelo
Regulamento de Execução (UE) 2017/2189, e a alteração das orientações da EIOPA relativamente à
prestação de informação para efeitos de estabilidade financeira.
A alteração tem em vista o aditamento de um anexo à Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, com a tabela
de construção do código de 3 dígitos a utilizar na descrição qualitativa geral do tipo de produto prevista na
alínea d) do artigo 11.º do Regulamento de Execução (UE) n.º 2015/2450.
A alteração visa igualmente estabelecer a obrigatoriedade de as empresas de seguro que explorem a
modalidade acidentes de trabalho passarem a identificar os investimentos alocados às responsabilidades
desta modalidade, assim como a parcela das responsabilidades apuradas com base técnica semelhante às
dos seguros de Vida.
Os

contributos
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2017
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…

Draft amendment of Regulatory Notice 8/2016-R, of August 16
The Authority of Insurances and Pension Funds (ASF) issued a public consultation on a Regulatory Notice
draft in order to amend the Regulatory Notice 8/2016-R, of 16 of August, which regulates the report of
information to ASF.
The proposed amendment is based on the Implementing Regulation (EU) 2015/2450, amended by
Implementing Regulation (EU) 2017/2189, and on the amendment of the EIOPA’s guidelines regarding the
report of information for financial stability purposes.

The amendment aims to add an annex to the Regulatory Notice 8/2016-R, containing the table of
construction of a 3-digit code to be used in the general qualitative description of the type of product set
out in paragraph d) of the article 11 of the Implementing Regulation (UE) 2015/2450.
The amendment also establishes an obligation for insurance companies that explore accidents at work
insurance, in order to identify the investments allocated to the liabilities of this modality, as well as the
parcel of the liabilities calculated on a technical basis similar to Life Insurances.
The contributions may be submitted until 18 December 2017 to the e-mail consultaspublicas@asf.com.pt.
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