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Høring over udkast til bekendtgørelse om registrering af akti-
ver i livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og 

firmapensionskasser 

 

Finanstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelse om registrering af aktiver i livs-

forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser i hø-

ring. Forsikring & Pension vil gerne takke for at blive hørt.  

 

Bekendtgørelsen ændres som konsekvens af, at kravet om at forsikringsselskaber 

skal have en gruppe af aktiver, hvis samlede værdi til enhver tid mindst svarer til 

værdien af selskabets samlede forsikringsmæssige hensættelser, ikke længere 

omfatter skadesforsikringsselskaber. Forsikring & Pension er af den opfattelse, at 

ændringen af lov om finansiel virksomhed således, at skadesforsikringsselska-

berne nu er omfattet af den såkaldte ”konkursmodel” i stedet for de registrerede 

aktiver, vil øge forbrugerbeskyttelsen for kunderne i skadesforsikringsselska-

berne, og vi hilser derfor de nødvendige ændringer af bekendtgørelsen velkom-

men. En tilsvarende ændring af lov om forsikringsvirksomhed for livsforsikrings-

selskaber og tværgående pensionskasser vil også kunne øge forbrugerbeskyttel-

sen, og den kan helt gøre bekendtgørelsen overflødig. 

 

Det fremgår af § 8, stk. 2 nr. 3 i udkastet til bekendtgørelsen, at der i forbindelse 

med udarbejdelse af retningslinjer for registreret skal tages højde for udsving i 

både præmie- og erstatningshensættelser, således at der tages stilling til eventu-

elle ændringer i gennemsnits- eller frekvensskader og mulige storskader. Denne 

bestemmelse er kun relevant for skadesforsikringsselskaber, og den bør derfor 

udgå af bekendtgørelsen. Livforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, 

som udøver virksomhed omfattet af forsikringsklasse 1 og 2 i lov om forsikrings-

virksomhed bilag 7 (syge/ulykke), er omfattet af bekendtgørelsens § 9 stk. 2.   

 

Har I spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er I naturligvis velkomne til 

at kontakte mig. 

Med venlig hilsen 

mailto:mha@ftnet.dk
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