
Til livsforsikringsselskaber og pensionskasser 
 
Benchmark for levetidsforudsætninger 
I forbindelse med inspektioner i 2015 og 2016 har virksomhederne og Forsikringstilsynet omtalt 
virksomhedernes udfordringer med fastsættelse af ”bedst muligt skøn” over dødeligheden i forbindelse med 
den regnskabsmæssige opgørelse af livsforsikringshensættelserne.  

 
I april 2016 har alle virksomhederne givet deres tilslutning til, at Forsikringstilsynet i samråd med 
virksomhedernes aktuarer kunne påbegynde arbejdet med at finde en løsningsmodel, som kan være med til 
at sikre, at virksomhederne anvender holdbare levetidsforudsætninger i hensættelses- og 
nytegningsgrundlaget.  
  
På fællesmødet den 27. maj 2016 orienterede Forsikringstilsynet virksomhederne om status for arbejdet, 
herunder om muligheden at tage udgangspunkt i det danske Finanstilsyns benchmark for 
levetidsforudsætninger. Ligeledes skulle det undersøges nærmere, om levetiden på Færøerne er længere 
end i Danmark, og hvilken påvirkning det har. 
  
Forsikringstilsynet har i maj og september 2016 afholdt møder med aktuarerne om en mulig løsningsmodel. 
Resultatet af de førte drøftelser har udmøntet sig i vedhæftede notat af 19. oktober 2016 “Notat om 
udarbejdelse af et færøsk levetidsbenchmark for livsforsikringsselskaber og pensionskasser”, som 
virksomhedernes aktuarer har tilsluttet sig. 
 
Forsikringstilsynet har den 28. oktober orienteret Forsikringsrådet om indholdet i notatet.  
 
Konklusionen er, at medmindre virksomhederne kan sandsynliggøre og dokumentere noget andet, skal de 
anmeldelse et teknisk grundlag for beregning af livsforsikringshensættelserne, hvor ”bedste skøn” over 
dødeligheden tager udgangspunkt i Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger, der justeres for 
niveauforskelle mellem befolkningsdødelighederne på Færøerne og Danmark. Forsikringstilsynet vil årligt 
offentliggøre niveauforskellen i befolkningslevetider, når de underliggende data foreligger.  
   
Virksomhederne skal ved aflæggelse af årsrapporten for 2016 for første gang anvende det danske 
Finanstilsyns benchmark for 2014, som blev offentliggjort 30. september 2015, med et tillæg på henholdsvis 
0,8 år for mænd og 1,5 år for kvinder, medmindre andet kan godtgøres. 
 
Der gælder metodefrihed vedrørende indregningen af levetidsspændet mellem Færøerne og Danmark, når 
de samlede restlevetider så vidt muligt ikke afviger fra restlevetiderne, der ligger til grund for 
Forsikringstilsynets beregning. Såfremt dette nødvendiggør anmeldelse af nyt teknisk grundlag, skal dette 
fremsendes til Forsikringstilsynet inden årets udgang. 
 
Afslutningsvis henledes opmærksomheden på, at virksomhedernes levetidsforudsætninger i nytegnings- og 
beregningsgrundlaget for forhøjelser af præmier og bonus skal være forsigtigt fastsat i forhold til ”bedste 
skøn” til opgørelse af hensættelserne. 

 


