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Høringssvar - Anmeldelsesbekendtgørelsen 

Forsikring & Pension har modtaget Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekni-

ske grundlag for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (anmel-

delsesbekendtgørelsen) i høring. Vi takker for muligheden for at kommentere på 

bekendtgørelsen. 

 

Forsikring & Pension afgav i marts 2016 bemærkninger til Finanstilsynet i forbin-

delse med præhøringen.  

 

Forsikring & Pension har samlet set kommentarer til 

 Hjemmelsgrundlaget for bekendtgørelsen 

 § 9, stk. 3 – produktregulering af markedsrenteprodukter 

 § 20 – kort frist til implementering 

 

Ad. Hjemmelsgrundlaget 

Anmeldelsesbekendtgørelsen er hjemlet i Lov om Finansiel virksomhed § 20. § 

20 indeholder imidlertid kun krav om, at der skal anmeldes, og hvad der skal 

anmeldes, ikke at det anmeldte skal være betryggende - hvilket følger af § 21 i 

Lov om Finansiel virksomhed. Det er derfor vores opfattelse, at kravet om be-

tryggende grundlag for livsbetingede forsikringsydelser i § 9, stk. 1 ikke har 

hjemmel i § 20, men derimod har hjemmel i § 21. 

 

Vi vil derfor opfordre Finanstilsynet til at tilføje § 21 til hjemmelgrundlaget. 

 

 

Ad. § 9, stk. 3 

Forsikring & Pension kan ikke tilslutte sig den nuværende formulering af § 9 stk. 

3.  

 

§ 9, stk. 3 lægger op til, at Finanstilsynets levetidsbenchmark inklusiv levetids-

forbedringer anvendes som mål for, hvorvidt det anmeldte er betryggende, 

mens § 21 i Lov om Finansiel virksomhed blot kræver, at det anmeldte er be-

tryggende. Det er vores opfattelse, at et betryggende grundlag også kan opnås 

via betinget garanterede eller ugaranterede grundlag for levetiden.  
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Side 2 

Den nuværende udformning af stk. 3 har derfor karakter af produktregulering af 

betinget garanterede og ugaranterede produkter. Produktregulering falder ikke 

ind under Finanstilsynets hjemmel hverken via § 20 eller via § 21 i Lov om Fi-

nansiel virksomhed, som er hjemmelsgrundlaget for anmeldelsesbekendtgørel-

sen. 

 

Hvis § 9 fastholdes i sin nuværende form, bør bekendtgørelsen indeholde en 

mulighed for dispensation fra kravet om todimensional restlevetid. Det svarer til 

de dispensationsmuligheder, som bekendtgørelse om grundlagsrente for livsfor-

sikringsselskaber giver selskaberne for at fravige kravet om maksimal grund-

lagsrente. Hermed er der ensartede forhold for alle elementer, der indgår i fast-

sættelse af præmier. 

 

Vi vil desuden foreslå, at bekendtgørelsen præciseres, så det tydeligt fremgår, at 

§ 9 udelukkende gælder for nytegninger, ikke for nye penge på eksisterende 

ordninger. 

 

Ad. § 20 

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2017 og har jf. § 9, stk. 1 umiddelbar 

virkning for alle nytegnede livsbetingede forsikringer. Dette giver selskaberne 

meget kort tid til tilpasning af systemer og produkter. Forsikring & Pension be-

der derfor om, at ikrafttræden som minimum udsættes til 1. juli 2017. 

 

Med venlig hilsen 

Jenny Maria Thers Rée 


