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Við hesum vil Tryggingareftirlitið nýta høvi at kunna um ávís viðurskifti, ið leiðslur í tryggingarfeløgum og 

eftirlønargrunnum, grannskoðarar og ábyrgdarhavandi tryggingarfrøðingar eiga at vera varug við í 2023.  

1. Sjálvboðin avtala um ÁKK/ÁKP fyri lívstryggingarfeløg og eftirlønargrunnar 

Í Danmark hava lívstryggingarfeløg og tvørgangandi eftirlønargrunnar síðani 2007 sjálvboðin fylgt 

sonevnda “Omkostningshenstillingen” fra Forsikring & Pension (F&P). Endamálið við skipanini er at 

gera sjónligt, hvørjir kostnaðir kundin rindar í sambandi við sína eftirlønarskipan. Síðani  2010 hava øll 

donsk feløg roknað og víst ÁKK (árligur kostnaður í krónum) og ÁKP (árligir kostnaðir í prosentum) eftir 

einum standardhátti. 

Nevndirnar og stjórnirnar í føroysku lívstryggingarfeløgunum og eftirlønargrunnunum eru samd um, at 

feløgini skulu miðja eftir at geva tí einstaka eftirlønarkundanum kunning um kostnaðir, sum er á sama 

støði sum donsk feløg geva sínum eftirlønarkundum. Feløgini hava tí í samstarvi við Tryggingareftirlitið 

síðani 2018 arbeitt við eini samsvarandi skipan fyri føroysku eftirlønarkundarnar. 

Í hesi tilgongdini hava feløgini í samstarvi við Tryggingareftirlitið: 

• Hildið kunningar- og byrjanarfund (temadag) við F&P tann 7. oktober 2020.  

• Latið úr hondum royndarfráboðanir fyri 2020 og 2021 fyri einstøku feløgini undir einum, sum 

hava fevnt um lýsing af uppgerðarhátti, avstemmingarskema umframt váttanir frá felag og 

grannskoðara. Royndarfráboðanirnar eru gjørdar við støði í Omkostningshenstillingen (LP-

information 44/19) hjá Forsikring & Pension, við neyðugum tillagingum til føroysk viðurskifti. 

• Havt felags eftirmetingarfund tann 7. apríl 2022 og ein uppfylgjandi fund tann 5. september 

2022. 

Við støði í hesum átøkum og eftir eina hoyringartilgongd eru feløgini samd um at gera eina sjálvbodna 

avtalu um at upplýsa einstøku eftirlønarkundarnar um teirra ÁKK/ÁKP. Tryggingareftirlitið hevur, í 

samráð við feløgini, tann 22. desember 2022, orðað eitt endaligt uppskot til eina sjálvbodna avtalu 

millum feløgini um:   

• At feløgini framyvir vilja upplýsa einstøku eftirlønarkundarnar um teirra ÁKK/ÁKP í seinasta lagi 

tann 1. september árið eftir. 

• At um so er, at eitt felag, vegna óloyst tøknilig og/ella praktisk viðurskifti, ikki er ført fyri at 

upplýsa fyri sínum eftirlønarkundum um teirra ÁKK/ÁKP fyri 2022 í seinasta lagi 1. september 

2023, kann felagið lata vera við hesum og í staðin upplýsa sínum eftirlønarkundum um teirra 

ÁKK/ÁKP fyri 2023 í seinasta lagi 1. september 2024. 
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• At ÁKK/ÁKP fyri einstaka eftirlønarkundan, nýttur uppgerðarháttur, avstemmingarskema og 

váttanir frá leiðslu og grannskoðara skulu gerast samsvarandi LP-information 32/21 frá F&P við 

nærri avtalaðum tillagingum, sum eru lýstar í avtaluni. 

• At Tryggingareftirlitið eftir áheitan vil viðvirka sum óheftur millumgongumaður, um so er at 

ósemja skuldi tikið seg upp millum feløgini, eins og Tryggingareftirlitið fram til 1. september 

2023 vil hjálpa til við at greiða møgulig tulkingar- ella ivamál um uppgerðina av, hvussu stóran 

part av kostnaðinum einstaki kundin skal bera.  

Feløgini skulu í seinasta lagi 27. januar 2023 boða frá, um tey hava viðmerkingar til avtaluna. 

Tryggingareftirlitið ger so avtaluna lidna, og verður hon síðani almannakunngjørd á heimasíðuni hjá 

Tryggingareftirlitinum. 

Tryggingareftirlitið fegnast um, at feløgini í allari tilgongdini hava verið konstruktiv og samstarvssinnað, 

og at tey eru vorðin samd um eina sjálvbodna avtalu um ÁKK/ÁKP til gagns fyri einstaka 

eftirlønarkundan. 

2. Yvirlit yvir tíðarfreistir og tilfar at lata Tryggingareftirlitinum í 2023 

Í viðfesta fylgiskjali eru settar upp tíðarfreistir fyri, nær tilfarið skal verða latið Tryggingareftirlitinum.  

 

----o---- 

 

Tryggingareftirlitið takkar fyri gott samstarv í brátt farna ári og ynskir øllum eini gleðilig jól og eitt gott 

nýggjár. 

 

Vinarliga 

 

Jógvan Thomsen  

Stjóri 

         /Gudmundur Effersøe Nónstein 
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Yvirlit yvir tíðarfreistir og tilfar at lata Tryggingareftirlitinum í 2023      
 

Tíðarfreistir: Tilfar at lata Tryggingareftirlitinum: 

 

Lógargrundarlag: 

16. januar Upplýsing um, nær nevndarfundur verður hildin, har 

ársfrásøgnin fyri 2022 verður góðkend 

§ 122, stk. 1 í tryggingarlógini  

 

1. februar 

 

 

Fráboðan um solvens og individuellan solvenstørv á TB 

oyðublað (hvønn ársfjórðing) 

§ 5, stk. 4 í kunngerð nr. 2 frá 27. juni 

2018 um solvens og rakstrarætlanir hjá 

tryggingarfeløgum 

 

1. februar 
 

Fráboðan um skrásettar ognir og tryggingarligar avsetingar 

o.a. á PP oyðublað (hvønn ársfjórðing) 

 

§ 8 í kunngerð nr. 1 frá 14. oktober 

2009 um skráseting av ognum hjá 

tryggingarfeløgum 

2 dagar aftaná nevndar-

fundin, har ársfrásøgnin er 

góðkend 

Ársfrásøgn, góðkend av nevndini:  

• 1 teldutøkt eintak (pdf) 

• 1 excel-fíla 

§ 122, stk. 1 í tryggingarlógini  

2 dagar aftaná nevndar-

fundin, har ársfrásøgnin er 

góðkend 

Grannskoðanarprotokoll (pdf) § 122, stk. 2 í tryggingarlógini 

2 dagar aftaná aðalfundin, 

har ársfrásøgnin er 

góðkend, tó í seinasta 

innan 1. mai 

Ársfrásøgn, góðkend av aðalfundinum, undirskrivað av 

fundarstjóra, nevnd, stjórn og grannskoðara:  

• 1 teldutøkt eintak (pdf) 

• 1 excel-fíla (um broyting) 

§ 123, stk. 1 og 4 í tryggingarlógini 

2 dagar aftaná aðalfundin, 

har ársfrásøgnin er góð-

kend, tó í seinasta innan 

1. mai 

  

Ársfrásøgn fyri dótturfeløg, ið ikki eru tryggingarfeløg 

 

§ 123, stk.3 í tryggingarlógini 

2 vikur aftaná, at nevndin 

hevur gjørt ORSA 

metingina, tó væntandi 

innan 1. mai 

Fráboðan av ORSA § 4, stk. 1 í kunngerð nr. 1 frá 27. juni 

2018 um leiðslu og stýring av 

tryggingarfeløgum o.ø. 

1. mai 

 

TB- fráboðan um solvens og individuellan solvenstørv  - 

1. mai 

 

PP-fráboðan um skrásettar ognir og avsetingar o.a. - 

10 dagar aftaná aðal-

fundin, har ársfrásøgnin er 

góðkend 

Fyri lívstryggingarfeløg og eftirlønargrunnar: frágreiðing frá 

ábyrgdarhavandi tryggingarfrøðingi, latin nevndini í 

sambandi við, at nevndin góðkendi ársfrásøgnina 

§ 7, stk. 7 í kunngerð nr. 7 frá 15. 

desember 2008 um ábyrgdar- 

havandi tryggingarfrøðing. 

1 mánað aftaná aðal-

fundin, har ársfrásøgnin er 

góðkend 

Fyri lívstryggingarfeløg og eftirlønargrunnar:  

Lata Tryggingareftirlitinum árliga frágreiðingin frá 

ábyrgdarhavandi tryggingarfrøðingi 

§ 8, stk. 2 í kunngerð nr. 7 frá 15. 

desember 2008 um ábyrgdarhavandi 

tryggingarfrøðing. 

30. juni Fyri lívstryggingarfeløg og eftirlønargrunnar: 

Lata Tryggingareftirlitinum samanskrivað tøkniligt 

grundarlag 

§ 2, stk. 8 í kunngerð nr. 5 frá 27. juni 

2018 um fráboðan av tøkniliga 

grundarlagnum o.a. fyri 

lívstryggingarvirksemi 

1. august TB-fráboðan um solvens og individuellan solvenstørv - 

1. august PP-fráboðan um skrásettar ognir og avsetingar o.a. - 

30. september Hálvársfrásøgn fyri hálvárið 1. januar - 30. juni:  

• 1 teldutøkt eintak (pdf) 

• 1 excel-fíla 

§§ 2 og 145 í kunngerð nr. 4 frá 27. juni 

2018 um ársfrásagnir hjá 

tryggingarfeløgum og 

tryggingarhaldfelagsskapum 

1. november TB-fráboðan um solvens og individuellan solvenstørv  - 

1. november PP-fráboðan um skrásettar ognir og avsetingar o.a. - 
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Ársroknskapir og hálvársroknskapir sum excelfílur 

Oyðubløð til árs- og hálvársfrásagnir kunnu takast niður sum excel fílur av heimasíðuni hjá eftirlitinum 

undir Fráboðanir: www.tryggingareftirlitid.fo 

Dagførd TB og PP oyðubløð   

Mint verður á at senda inn av nýggjum dagførd TB- og PP oyðubløð fyri 4. ársfjórðing 2022, um 

fráboðaðu tølini 1. februar 2023 eru broytt í mun til ársfrásøgnina 2022. Dagførd oyðubløð skulu 

sendast Tryggingareftirlitinum í seinasta lagi samstundis sum tann grannskoðaða og góðkenda 

ársfrásøgnin verður latin eftirlitinum. Broytingarnar skulu vera merktar við reyðum. 

     

http://www.tryggingareftirlitid.fo/

