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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 

20. december 2021 

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.  

Markedsværdigrundlaget inkl. benchmark for levetidsforudsætninger opdateres. 

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

Nr. 6) 

Ikrafttrædelse 
Livsforsikringsselskabet skal angive datoen for anmeldelsens ikrafttrædelse. 

31. december 2021 

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

Ændret teknisk grundlag 31-12-2020 

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. 

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

 



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

Til 

- Som dødelighed anvendes det danske Finanstilsyns benchmark for levetidsforudsætninger 2020 som 
blev offentliggjort den 4. november 2021 med det af Tryggingareftirlitid senest fastsatte tillæg på 
henholdsvis 0,6 år for mænd og 1,1 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 livsforsikrinQsselskabet redeQøre herfor. 
Anmeldelsen har ingen juridiske konsekvenser for forsikringstagerne, idet anmeldelsen alene 
påvirker hensættelserne til regnskabet. 

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. 

RedeQørelsen skal som minimum overholde kravene i bekendtQørelsens § 3, stk. 1, oa stk. 3-5. 
Anmeldelsen har ingen økonomiske konsekvenser for forsikringstagerne, idet anmeldelsen alene 
påvirker hensættelserne t i l regnskabet. 

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 "Fragrei(Jing sambært § 6, stk. 1", jf. bekendtgørelsens§ 6, stk. 
1. 
Med anmeldelsen opfylder selskabet kravet om årligt at anmelde det anvendte levetidsbenchmark 
ved opgørelsen aflivsforsikringshensættelseme. Henned sikres det, at livsforsikringshensættelserne 
opgøres til bedste skøn. 

Redegørelse for de økonomiske og aktuarmæssige konsekvenser for livsforsikringsselskabet 
livsforsikringsselskabet skal redegøre for de økonomiske og aktuannæssige konsekvenser for 
livsforsikringsselskabet, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 6. Er der ingen konsekvenser, skal 
livsforsikringsselskabet redegøre herfor. 
Redegørelsen skal som minimum overholde kravene i bekendtgørelsens§ 3, stk. 2, og stk. 6-7. 
Redegørelsen kan alternativt anføres i "Fragrei(Jing sambært § 6, stk. 1", jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 
1. 
Ændringen af levetidsbenchmarket vedrører i praksis alene omkring 141 livrenterunder udbetaling 
med en garanteret dødelighed som ligger højere end dødeligheden jf. det danske levetidsbenchmark 
inklusive Tryggingareftirlit ids tillæg. Ændringen har derfor ingen mærkbare økonomiske 
konsekvenser for selskabet. 

Navn 
Anqivelse af navn 
Helgi L. Petersen, Stj6ri 

Dato og underskrift 
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