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Høringssvar - Omvalgsbekendtgørelsen 

Forsikring & Pension har modtaget Bekendtgørelse om opgørelse af den økono-

miske værdi af forsikringstagers produkt ved omvalg (omvalgsbekendtgørelsen) 

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. Vi mener, at alle vores bemærkninger fra præhøringen 

ikke i tilstrækkelig grad er afspejlet i høringsudkastet, hvorfor vi ønsker at frem-

føre dem igen. 

 

Overordnet mener Forsikring & Pension, at definitionerne i § 3 bør følge beteg-

nelserne, der anvendes i regnskabsbekendtgørelsen og kontributionsbekendtgø-

relsen. 

 

Specielt har vi bemærkninger vedrørende: 

§ 3 3) ”styrkelse for en forsikring”  

§ 3 3) hed tidligere ”akkumuleret værdiregulering”, men definitionen svarede ik-

ke til definitionen i regnskabsbekendtgørelsen (før ændringsbekendtgørelsen). 

Derforopfordrede vi til, at definitionen i omvalgsbekendtgørelsen blev tilpasset 

regnskabsbekendtgørelsen. Alternativt, hvis Finanstilsynet ønskede et begreb 

à la akkumuleret værdiregulering fra den gamle regnskabsbekendtgørel-

se (dvs. den del af garanterede ydelser og risikomargen, der ikke er en 

del af retrospektive hensættelser), burde den have et andet navn. 

 

I høringsbrevet står, at definitionerne i § 3, stk. 1 er tilpasset ordlyden i regn-

skabsbekendtgørelsen. Vi tolker det som, at der er tale om et begreb svarende 

til regnskabsbekendtgørelsens akkumulerede værdiregulering, hvorfor denne be-

tegnelse bør anvendes. 

 

§ 3 4) Risikoforrentning  

Betegnelsen risikoforrentning anvendes hverken i regnskabsbekendtgørelsen, 

hvor begrebet risikomargen anvendes, eller i kontributionsbekendtgørelsen, hvor 

betegnelsen ”den risiko der påhviler egenkapitalen og særlige bonushensættel-

ser (type B)”, anvendes. Disse forskelle kan give anledning til usikkerhed om, 

hvornår der refereres til den fair risikoforrentning, og hvornår der er tale om en 
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risikoforrentning, der både indeholder en fair risikoforrentning og fortjenstmar-

gen. 

 

Det er vores opfattelse, at der i omvalgsbekendtgørelsen alene er tale om den 

fair risikoforrentning. 

 

Med venlig hilsen 

Jenny Maria Thers Rée 


