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Finanstilsynets benchmark for levetidsforud-

sætninger 2012 

Benchmark for levetidsforudsætninger 2012 er dags dato blevet offentlig-

gjort på Finanstilsynet hjemmeside, www.finanstilsynet.dk/levetider.  

 

Til brug for den statistiske analyse er der endvidere offentliggjort nye 

benchmarks for den observerede nuværende dødelighed for 2008-2011, 

som er fastsat ud fra samme datagrundlag og tilsvarende beregningsmeto-

de som benchmark for den observerede nuværende dødelighed for 2012.  

 

Alle firmapensionskasser skal inden årets udgang anmelde nye dødelighe-

der. 

 

Firmapensionskasser med flere end 250 medlemmer skal i forbindelse med 

anmeldelsen indberette resultaterne af levetidsanalysen foretaget med ud-

gangspunkt i benchmark for levetidsforudsætninger 2012 og i overens-

stemmelse med brev af 26. april 2012 samt brev af 28. juni 2011. 

 

Firmapensionskasser med færre end 250 medlemmer kan anmelde nye 

dødeligheder med udgangspunkt i Finanstilsynets benchmark for levetids-

forudsætninger 2012 uden at foretage levetidsanalysen.  

 

Benchmark for levetidsforudsætninger 2012 er udarbejdet ud fra samme 

principper som forrige benchmark for levetidsforudsætninger.  

 

Der henvises til notatet ”Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for leve-

tidsforudsætninger 2012” af 11. juli 2013 på Finanstilsynets hjemmeside for 

en teknisk beskrivelse af benchmark.  

 

Formålet med Finanstilsynet benchmark for levetidsforudsætninger er som 

udgangspunkt at sikre, at firmapensionskasserne anvender levetidsforud-

sætninger svarende til bedste skøn, som medfører, at hensættelserne op-

gøres således, at de er tilstrækkelige set i forhold til forpligtelserne.  

11. juli 2013 

 

 

J.nr. 6639-0006 

 

FINANSTILSYNET 

Århusgade 110 

2100 København Ø 

 

Tlf.  33 55 82 82 

Fax 33 55 82 00 

CVR-nr. 10 59 81 84 

finanstilsynet@ftnet.dk 

www.finanstilsynet.dk 

 

 

 

 

ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET 

 

http://www.finanstilsynet.dk/levetider


 

 2 

 

 

 

 

 

 

Firmapensionskassernes levetidsforudsætninger i nytegningsgrundlag og 

beregningsgrundlag for forhøjelser af præmier og bonus skal være forsigtigt 

fastsat i forhold til bedste skøn til opgørelse af hensættelserne. Hermed har 

benchmark for levetidsforudsætninger også betydning for firmapensions-

kassernes levetidsforudsætninger i nytegningsgrundlag og beregnings-

grundlag for forhøjelser af præmier og bonus. 

 

Spørgsmål til ovenstående bedes rettet til specialkonsulent Christina Hes-

sellund Schipper Bjaaland på telefon 33 55 82 67 eller e-mail chb@ftnet.dk. 

 

Brevet er sendt i kopi til firmapensionskassens ansvarshavende aktuar. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Carsten Brogaard 

kontorchef 

mailto:chb@ftnet.dk

