
 

 

 

Til alle livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensi-

onskasser 

 

  

  

 

 

 

 

 

Indsamling af data til brug for statistisk analy-

se af observerede dødeligheder 

Finanstilsynet har i breve af 9. december 2010 til alle livsforsikringsselska-

ber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser (herefter selska-

ber) fastsat, at selskaberne skal foretage en statistisk analyse af den obser-

verede dødelighed i bestanden. Livsforsikringsselskaber og tværgående 

pensionskasser skal redegøre for analysen senest 1. juli 2011, og firmapen-

sionskasser skal redegøre for analysen senest samtidig med, at der anmel-

des dødelighedsforudsætninger i henhold til Finanstilsynets benchmark.  

 

Finanstilsynet forventer at offentliggøre de specifikke krav til den statistiske 

analyse primo maj 2011. 

 

Med henblik på at give selskaberne mulighed for at påbegynde indsamlin-

gen af data, inden kravene offentliggøres, fastsætter Finanstilsynet neden-

for, hvilket datamateriale der vil være tilstrækkeligt for at analysere dødelig-

heden i henhold til Finanstilsynets specifikke krav. Det skal bemærkes, at 

det nævnte datamateriale er et minimumskrav, forstået på den måde at 

selskaberne skal inddrage de data i analysen, der efter selskabets vurdering 

er nødvendige for at beskrive dødeligheden i bestanden, dvs. også data der 

ikke er nævnt i Finanstilsynets specifikke krav til analysen. 

Påkrævet data 

Der skal for hver enkelt bestand foretages optællinger af dødsfald og leveår. 

Optællingerne skal opdeles på alder, køn og kalenderår og foretages på 

følgende måde:  

 

For hver heltallig alder X, optælles for et givet kalenderår antallet af døds-

fald blandt personer af alder X i kalenderåret, samt antallet af leveår der er 

oplevet af personer af alder X i kalenderåret. 

 

Optællingerne skal foretages for de seneste 5 observerede kalenderår, dog 

ikke tidligere end perioden 2005-2009. 
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Definition af bestand 

En forsikringsbestand defineres som udgangspunkt som alle de forsikrede i 

en juridisk enhed. Det er ikke nødvendigt at inddrage de observerede forsik-

redes status i materialet. Her tænkes for eksempel på, om en forsikret er 

tilkendt erhvervsevnetabsbetinget dækning, eller ikke er det. Dette afspejler, 

at Finanstilsynets benchmark er konstrueret på baggrund af data, der re-

præsenterer en blandet bestand af forsikrede. 

 

Spørgsmål til ovenstående rettes til undertegnede på telefon 33 55 84 29 

eller e-mail krh@ftnet.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kristian Smedemark Hasløv 

fuldmægtig 
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