
 
 

Tryggingareftirlitið 
Skálatrøð 20 
Postboks 73 
FO-110 Tórshavn 
 
 

Samanskriving av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri lívstryggingarvirksemi 
(Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag m.v. for 

livsforsikringsvirksomhed) 
 
I henhold til § 2, stk. 8, jf. § 2, stk. 9, i ”kunngerð um fráboðan av tøkniliga grundarlagnum o.a. fyri 
lívstryggingarvirksemi” skal livsforsikringsselskabet hvert år inden udgangen af juni indsende en 
sammenskrivning af selskabets samlede gældende anmeldte tekniske grundlag m.v. for 
livsforsikringsvirksomhed til Tryggingareftirlitið. Det sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for 
livsforsikringsvirksomhed skal inkludere alle anmeldelser af det tekniske grundlag m.v. for 
livsforsikringsvirksomhed, der i henhold til § 14, stk. 1, i ”løgtingslóg um tryggingarvirksemi” er indsendt 
til Tryggingareftirlitið inden udgangen af det foregående år. Det sammenskrevne tekniske grundlag m.v. 
for livsforsikringsvirksomhed må ikke indeholde tidligere anmeldte regler og satser, der ikke længere er 
gældende ved udgangen af det foregående år. Ved livsforsikringsselskaber forstås: 
livsforsikringsaktieselskaber, tværgående pensionskasser, firmapensionskasser og filialer af 
udenlandske selskaber, der har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed efter § 7 i ”løgtingslóg um 
tryggingarvirksemi”. 
 

Brevdato 

3.01.2022 

Livsforsikringsselskabets navn 

Eftirlønargrunnur Føroya Arbeiðarafelags 

Offentlig tilgængelighed 
Det sammenskrevne samlede anmeldte tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed er 
offentligt tilgængeligt, medmindre livsforsikringsselskabet hér angiver, at grundlaget m.v. indeholder 
dele, der i henhold til bekendtgørelsens § 5, stk. 2, ikke er offentlig tilgængelige, og tillige indsender et 
ekstra eksemplar af det sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed til 
Tryggingareftirlitið, hvor disse dele er udeladt, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 9, 

- 

Sammenskrevet gældende anmeldt teknisk grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed 
Livsforsikringsselskabet skal angive en sammenskrivning af det samlede anmeldte tekniske grundlag 
m.v. for livsforsikringsvirksomhed, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 8 og 9.  
Det sammenskrevne tekniske grundlag kan vedlægges som bilag. 

Vedhæftet 

Navn 
Angivelse af navn     

Steen Ragn 

Dato og underskrift 
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Lívsverk 
Teknisk grundlag ultimo 2021  

 
Jævnfør Løgtingslóg um tryggingarvirksemi § 14 skal det tekniske grundlag indeholde nedenstående syv emner: 
 
1 Pensionsformer 
De former for pension, som pensionskassen agter at anvende. 
Pensionskassen har kun et produkt: opsparing til alderspension. Produktet er ugaranteret og behandles efter klasse III. 
Ved død udbetales 100% af de ubeskattede og beskattede dele af opsparingskonti som ikke er vekslet til livrenter til 
medlemmets livsarvinger. Alle indbetalinger deles i 5% til medlemskonti og 95% til personlige konti. Medlemskonti 
indgår i basiskapitalen, men virker ellers analogt til de personlige konti. 
 
Fra og med 2012 er konti opdelt efter indbetalingernes skattestatus: ubeskattede hhv. beskattede indbetalinger. 
 
For medlemmer under FA gælder: 
Ved pensionering udbetales konti fra de ubeskattede midler som 

a) Op til 50.000 som sum 
b) månedlige rater på 4.000 kr. indtil konti er opbrugt. Udbetalingen er garanteret til arvingerne de første 10 år. 

Såfremt en livrente med 10 års garanti medfører højere ydelser end 4.000 kr. udbetales opsparingen som 
livsvarig livrente med 10 års garanti.  

 
For medlemmer oprindeligt optaget i Eftirlønargrunnur Havnar Handverkarafelag (EHH) gælder: 
Ubeskattede midler er opdelt efter de dagældende regler i den solidariske ordning, kapitalpension og ratepension. 
Ved pensionering udbetales konti fra de ubeskattede midler som 

a) Op til 50.000 som sum 
b) månedlige rater på 4.000 kr. indtil konti er opbrugt. Udbetalingen er garanteret til arvingerne. 

 
For alle medlemmer gælder: 
Ved pensionering udbetales konti fra de beskattede midler som  

a) op til 60.000 som sum 
b) op til 400.000 kr. udbetales som 60.000 kr. sum og restbeløbet i månedlige rater på 2.500 kr.  indtil konti er 

opbrugt. 
c) Over 400.000 kr. udbetales som livsvarig livrente, dog kan max. 55 % udbetales som ratepension og max 15 % 

kan udbetales som sum (dvs. 45 % bliver livsvarig livrente). 
 
I begge tilfælde fordeles både summer, rater og livrenter mellem medlemskonti og personlige konti efter deres 
indbyrdes forhold på beregningstidspunktet. Faktorerne til livrenterne følger 95% af markedsværdidødeligheden af 
det på beregningstidspunktet anmeldte markedsværdigrundlag jf. afsnit 6 med en beregningsrente på 0% 
 
Alle beløbsgrænserne reguleres i henhold til TAKS’ udmeldte satser. 
 
2 Tegningsgrundlag 
Grundlaget for beregning af pensionsbidrag, udtrædelsesgodtgørelse og fripolicer  
Pensionsbidragene beregnes efter de i overenskomsten aftalte satser, aldersgrænser m.m. Pensionsbidragene 
indsættes på medlemmets opsparingskonti. Indbetalingen fordeles med 95% til opsparingsdepotet og 5% til 
medlemskonti. 
 
Udtrædelsesgodtgørelsen udgør markedsværdien af medlemmets opsparingskonti. 
 
Pensionskassen anvender ikke fripolicer. 
 
Saldoen på et medlems opsparingskonto beregnes som: 
   Saldo = saldo(primo) + indbetalinger – udbetalinger + afkast – omkostninger 
hvor 
   afkast = [saldo(primo) + indbetalinger/2 – udbetalinger] x rentesats x 1 saldo(primo) + indbetalinger – udbetalinger>0 
   omkostninger = [saldo(primo) + indbetalinger – udbetalinger] x omkostningssats  
 



Satserne rentesats og omkostningssats bestemmes årligt forud for regnskabet så samtlige konti på 
beregningstidspunktet får hele afkastet af aktiverne tilhørende medlemmerne hhv. bærer alle omkostningerne. 
Rentesatsen afhænger af medlemmets alder i hele fyldte år målt primo året. Rentesatsen bestemmes som en 
linearkombination af afkastet i højrisiko- hhv. lavrisikofonden, hvor et medlem i alder x vil blive tildelt p% fra 
højrisikofondens afkast og (1-p%) fra lavrisikofondens afkast, hvor p = 25 % + maks[0; 67-x] × 1 % 
 
3 Overskudsfordeling 
Regler for beregning og fordeling af realiseret resultat til medlemmerne og andre pensionsberettigede efter 
pensionsaftalen  
Pensionskassen har alene markedsrenteprodukter, hvor medlemmerne ubeskåret får afkastet af midlerne tilhørende 
medlemmerne. Tilsvarende betaler medlemmerne de fulde faktiske administrationsomkostninger efter en af 
bestyrelsen fastsat nøgle. Risikoover- og underskud bæres af egenkapitalen. Pensionskassen har således ingen 
medlemmer omfattet af kontributionsreglerne og derfor ikke nogen fordeling af realiseret resultat.  
 

4 Genforsikring 

Principper for genforsikring, herunder beløbsgrænser. 
Pensionskassen holder alle risici for egen regning. 
 
5 Helbredsoplysninger 
Regler for, hvornår medlemmerne skal afgive helbredsoplysninger til bedømmelse af risikoforholdene 
Pensionskassen optager medlemmer efter overenskomster og aftaler uden helbredskrav.  
 
6 Opgørelsesgrundlag 
Grundlaget for beregning af pensionshensættelser 
Pensionskassens hensættelser opgøres til markedsværdien af de tilhørende aktiver. For livrenter anvendes en 
dødelighed svarende tryggingareftirlitid’s standardgrundlag og tilbagediskontering med den af Finanstilsynet 
offentliggjorte diskonteringsrentekurve på opgørelsesdagen. Administrationshensættelsen er 0. Risikotillægget er 0. 
 
7 Overførselsregler 
Regler, hvorefter pensionsordninger med løbende udbetalinger tegnet eller aftalt som obligatoriske ordninger i et 
forsikringsselskab eller en pensionskasse kan overføres fra eller til pensionskassen i forbindelse med overgang til anden 
ansættelse eller i forbindelse med virksomhedsoverdragelse eller virksomhedsomdannelse. 
Medlemmerne kan ved ansættelsesskift overføre pensionsmidlerne til og fra pensionskassen vederlagsfrit. 
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