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Fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 
(Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed) 

 
I henhold til § 14, stk. 1, i ”løgtingslóg um tryggingarvirksemi” skal det tekniske grundlag mv. for 
livsforsikringsvirksomhed samt ændringer heri anmeldes til Tryggingareftirlitið senest samtidig med, at 
grundlaget mv. tages i anvendelse. I medfør af lovens § 14, stk. 3, skal de anmeldte forhold opfylde 
kravene i ”kunngerð um fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi”. I denne 
anmeldelse forstås ved livsforsikringsselskaber: livsforsikringsaktieselskaber, tværgående 
pensionskasser, firmapensionskasser og filialer af udenlandske selskaber, der har tilladelse til at drive 
livsforsikringsvirksomhed efter § 7 i ”løgtingslóg um tryggingarvirksemi”. 
 

Brevdato 

17. december 2020 

Livsforsikringsselskabets navn 

Betri Pensjón 

Overskrift 
Livsforsikringsselskabet skal angive en præcis og sigende titel på anmeldelsen.  

Ændret teknisk grundlag 

Resumé 
Livsforsikringsselskabet skal udarbejde et resumé, der giver et fyldestgørende billede af anmeldelsen.  

Dødeligheden ændres til et ugaranteret unisexgrundlag, som fastsættes for et år ad gangen.  

Markedsværdigrundlaget inkl. benchmark for levetidsforudsætninger ændres. 

Satserne for 2021 fastsættes.  
Lovgrundlaget 
Livsforsikringsselskabet skal angive, hvilket/hvilke nr. i lovens § 14, stk. 1, anmeldelsen vedrører. 

Nr. 2) og 6) 

Ikrafttrædelse 
Livsforsikringsselskabet skal angive datoen for anmeldelsens ikrafttrædelse. 

31. december 2020 

Ændrer følgende tidligere anmeldte forhold 
Livsforsikringsselskabet skal angive, hvilken tidligere anmeldelse eller hvilke tidligere anmeldelser 
denne anmeldelse ophæver eller ændrer. 

Det senest anmeldte sammenskrevne tekniske grundlag 

Angivelse af forsikringsklasse 
Livsforsikringsselskabet skal angive, hvilken forsikringsklasse det anmeldte vedrører, jf. 
bekendtgørelsens § 2, stk. 2. 

Klasse III 

 

 

 
 



 
 

Anmeldelsens indhold med matematisk beskrivelse og gennemgang af de anmeldte forhold 
Livsforsikringsselskabet skal angive anmeldelsens indhold med analyser, beregninger mv. på en så 
klar og præcis form, at de uden videre kan danne basis for en kyndig aktuars kontrolberegninger, jf. 
bekendtgørelsens § 2, stk. 3. 

1   INDHOLD 
Det tredje afsnit ændres fra: 

 

Bortset fra levetiden for produkter under udbetaling er der tale om et u-garanteret grundlag, idet alle øvrige satser 
og ydelser fastsættes forud for et år ad gangen. Opsparing forrentes med det faktiske opnående afkast efter 
fradrag for investeringsomkostninger. 

 

til: 

 

Fra og med 2021 tegnes alene på ugaranterede grundlag, hvor satser og ydelser fastsættes forud for et år ad 
gangen. Opsparing forrentes med det faktiske opnående afkast efter fradrag for investeringsomkostninger. 
Levetiden for produkter under udbetaling påbegyndt før 2021 er fortsat garanteret.  

 

2   TEGNINGSGRUNDLAG 
 

Under ”Grundlag A2 – omfattet:” ændres teksten fra: 

 

Omfattet: Livrenter under udbetaling etableret i 2020 og senere. 

 

Til: 

 

Omfattet: Livrenter under udbetaling etableret i 2020. 

 

Grundlag A3: 

Grundlag: Ugaranteret Unisex grundlag med teknisk rente 1  % og en dødelighed, som fastsættes for et år 
ad gangen forud. Administrationsbelastningen afhænger af antal forsikringer, indbetalinger og 
depotstørrelse. 

Omfattet: Livrenter under udbetaling etableret i 2021 og senere. 

 

 

Der tilføjes nedenstående nye underafsnit: 

 

2.3 RISIKOPARAMETRE GRUNDLAG A3 – Ugaranteret unisexgrundlag 
Gældende for 2021 fastsættes dødeligheden til  

F21 –unisex 

Dødelighed, individuel, F21dU 

 

(x) = -0,005 + 105,56-10 + 0,036x 

 
 

Det tidligere underafsnit 2.3 bliver herefter til 2.4.  

 

Det tidligere afsnit 2.4 ændres fra: 



 
 

2.4 Rente 
Den tekniske rente i udgør 0 % for grundlag A1, 1% for grundlag A2 og  2% for grundlag B.  

Fra 2020 tegnes livrenter under udbetaling på grundlaget A2, mens livsforsikringer tegnes på grundlag B. 

Opgørelsesrenten er identisk med den tekniske rente. 

 

Til: 

 

2.5 Rente 
Den tekniske rente i udgør  

- 0 % for grundlag A1,  

- 1% for grundlagene A2 og A3  

- 2% for grundlag B.  

Fra 2021 tegnes livrenter under udbetaling på det ugaranterede unisexgrundlag A3, mens de et-årige livsforsikringer 
tegnes på grundlag B. 

Opgørelsesrenten er identisk med den tekniske rente. 

 

I afnit 5 Markedsværdigrundlag – Livsvarige livrenter under udbetaling på forsikringsklasse III, 
ændres første bullit fra: 

 

- Som dødelighed anvendes det danske Finanstilsyns benchmark for levetidsforudsætninger 2018 som blev 
offentliggjort den 26. september 2019 med det af Tryggingareftirlitid senest fastsatte tillæg på henholdsvis 
0,5 år for mænd og 1,3 år for kvinder.  

 

Til 

 

- Som dødelighed anvendes det danske Finanstilsyns benchmark for levetidsforudsætninger 2019 som 
blev offentliggjort den 29. september 2020 med det af Tryggingareftirlitid senest fastsatte tillæg på 
henholdsvis 0,5 år for mænd og 1,2 år for kvinder.  

 

 
Redegørelse for de juridiske konsekvenser for forsikringstagerne 
Livsforsikringsselskabet skal redegøre for de juridiske konsekvenser for den enkelte forsikringstager 
og andre berettigede efter forsikringsaftalerne, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 6. Er der ingen 
konsekvenser, skal livsforsikringsselskabet redegøre herfor. 

Anmeldelsen ændrer tegningsgrundlaget, så forsikringstagere, der går på pension fra 2021 og frem, 

får beregnet deres årlige livsvarige livrente med en ugaranteret teknisk rente på 1% og med den 

anmeldte ugaranterede unisexdødelighed F21dU. Det anmeldte er alene relevant, hvis størrelsen af 

opsparingen på pensioneringstidspunktet medfører, at de skal have udbetalt en livsvarig livrente. 

Derudover har anmeldelsen ingen juridiske konsekvenser for forsikringstagerne, idet grundlaget 

fortsat er ugaranteret, bortset fra dødeligheden på produkter under udbetaling tegnet før 2021.  

 
Redegørelse for de økonomiske konsekvenser for forsikringstagerne 



 
 

Livsforsikringsselskabet skal redegøre for de økonomiske konsekvenser for de enkelte 
forsikringstagere og andre berettigede efter forsikringsaftalerne, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 6. Er der 
ingen konsekvenser, skal livsforsikringsselskabet redegøre herfor.  

Redegørelsen skal som minimum overholde kravene i bekendtgørelsens § 3, stk. 1, og stk. 3-5.   

For medlemmer, som fra 2021 starter udbetaling af en livsvarig livrente, beregnes ydelsen på 

baggrund af det nye ugaranterede unisexgrundlag F21dU, som fremover vil blive justeret i takt 

med udviklingen i befolkningsdødeligheden. Dermed sikres det, at kvinder og mænd med samme 

opsparing og pensionsstart får udbetalt samme månedlige livsvarige ydelse.  

 

I praksis vil ændringen i de næste mange år kun påvirke ganske få forsikringstagere, når de går på 

pension. Det skyldes at kun meget få opsparinger har en størrelse, så der jf. Eftirlønarlógin §10 og 

Rentutryggingarlógin § 7B skal udbetales en livsvarig livrente.  

Ændringen vurderes som rimelig og betryggende overfor den enkelte forsikringstager.  
 

Redegørelse for de juridiske konsekvenser for livsforsikringsselskabet 
Livsforsikringsselskabet skal redegøre for de juridiske konsekvenser for livsforsikringsselskabet, jf. 
bekendtgørelsens § 2, stk. 7. Er der ingen konsekvenser, skal livsforsikringsselskabet redegøre herfor. 
Redegørelsen kan alternativt anføres i "Frágreiðing sambært § 6, stk. 1”, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 
1. 

Med anmeldelsen opfylder selskabet kravet om årligt at anmelde det anvendte levetidsbenchmark 

ved opgørelsen af livsforsikringshensættelserne. Hermed sikres det, at livsforsikringshensættelserne 

opgøres til bedste skøn.  

 

Jf. nedenstående er det sikret, at tegningsgrundlaget F21 er betryggende set i forhold til 

markedsværdigrundlaget. Idet tegningsgrundlaget er ugaranteret, kan det justeres, hvis det ikke 

længere er tilfældet. 
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