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Vil tale om…

Emner, som vil blive dækket

• Markedsudviklingen i 2016

• Liv og pension

• Alternative investeringer – seneste opdateringer

• Pensioner når garantierne forsvinder

• Levetidsbenchmark

• IORP-II

• Skade

• Grænseoverskridende forsikringsvirksomhed

• Nye forretningsmodeller og accessorisk virksomhed

• POG

• Teknologi og beskyttelse af data



MARKEDSUDVIKLINGEN I 2016



Fra seneste markedsudviklingsartikel, skade

Selskaberne reagerer på øget mængde klimarelaterede skader

Hovedbudskaber

• Resultat på 10,8 mia kr. for direkte tegnende selskaber, en 

stigning på 47% i forhold til 2015

• Mindre skadeselskaber dog ikke i stand til at generere 

overskud på den forsikringstekniske drift. Flere af disse har 

positiv resultat udelukkende på grund af 

investeringsresultatet

• Gable insurance konkursen og den grænseoverskridende 

forretningsmodel

• Tilbagemelding på 2015-julebrev om klimatilpasninger

• Vurdering af risikoprofil

• Kapitalforhold

• Produkttilpasninger, pris og dækningsomfang



Fra seneste markedsudviklingsartikel, liv og pension

Finanstilsynet i overvejelser om at justere benchmark

Hovedbudskaber

• Af den samlede pensionsopsparing på over 3.000 mia kr. 

forvalter liv- og pensionsselskaberne knap 2.400 mia kr.

• På trods af lave renter et resultat efter skat på 11,2 mia kr. 

mod 5,3 mia kr. i 2015

• Investeringsafkast på 7,5% på gennemsnitsrenteprodukter 

og 6,2% på markedsrenteprodukter

• Stadigvæk stigende andel af opsparing uden eller med 0%-

garanti

• Øget andel af investeringerne i alternativer

• Igen i år behov for at hensætte mere på grund af levetid



UDVIKLINGEN I

ALTERNATIVE INVESTERINGER



Eksempler

Hvad kræver det at blive ekspert i alle områder?



Udviklingen i den relative andel af alternative investeringer

Væsentlig bevægelse ind i nye risikoområder
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Undersøgelse af direkte udlån i liv- og pension

Har anmodet om redegørelser for kompetencer og ressourcer

Temaundersøgelse af udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering

• 6 selskaber undersøgt

• Fokus på governance (særligt Solvens II forordningen artikel 261), prudent person princippet og 

værdiansættelse

• Ingen af de undersøgte virksomheder opfyldte samtlige krav relateret til udlånsområdet

• Mangler tilstrækkelige politikker og retningslinjer

• Hvem kan man låne til, hvordan, engagementstørrelse o.l.

• Løbende kredithåndtering f.eks. når låntageren kommer i økonomiske problemer

• Mangler processer for prudent person princippet

• Dvs. processer for at identificere, måle, overvåge, forvalte, kontrollere og rapportere om risici

• Utilstrækkelig proces for løbende dagsværdimåling af udlån



Prudent Person Princippet

Fra Solvens II-direktivet:

• Pensionsselskaberne skal investere deres aktiver, så kundernes interesser bliver varetaget 

bedst muligt

• Selskabet skal investere i aktiver med risici, som selskabet kan identificere, måle, overvåge, 

forvalte, kontrollere og rapportere om

• Investeringsstrategien skal afspejle det, som kunderne er stillet i udsigt

Både før investeringen foretages og løbende



Udkast til vejledning omkring prudent person princippet

Bygger på god praksis og skal skabe klarhed omkring reguleringen

• Finanstilsynet vil komme med en udmelding omkring, hvordan der lægges i ordene

• identificere, måle, overvåge, forvalte, kontrollere, rapportere

• Særligt med fokus på alternative investeringer (niveau 3 aktiver, dog ikke ejendomme)

• Senere forventes praksisudmelding omkring værdiansættelser på baggrund af 

inspektionsåret 2017/18



PENSIONER NÅR GARANTIERNE

FORSVINDER

- ER DET ET PROBLEM?
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Hver periode har sit hovedtema…”

Og bagved har ligget faldende renteudvikling
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Solvens II reguleringen virker ikke på samme måde på ugaranterede produkter…

…ingen ”hånd på kogepladen” i ugaranterede produkter

Rapportering/markedsdisciplin

Søjle I Søjle II Søjle III

Tilsyn - kvalitativtKapitalkrav - kvantitativt

 Beregning af kapitalkrav (MCR, 

SCR) ud fra

 Forsikringsrisiko

 Kreditrisiko

 Markedsrisiko

 Likviditetsrisiko

 Operationel risiko

 Markedsværdier på aktiver og 

passiver

 Særligt fokus på værdiansættelse af 

hensættelser

 Kapitalelementer (”kvalitet af kapital” 

– tier 1/2/3)

 Tilsynsprocesser og standarder

 Intern governance, kontroller og 

ledelsessystem

 Organisation (intern audit, aktuar 

funktion, risikostyring, ”hvem må bære 

hvilket kasketter), fit og proper

 Kapitaltillæg

 Egen risiko og solvensvurdering 

(ORSA)

 Risikostyring

 Prudent person princippet

 Transparens

 Offentliggørelse  (disclosure)

 Tilsynsindberetninger

 Støtte til risikobaseret tilsyn 

gennem markedsdisciplin

 Regnskabsregler (IASB)

Hånden på kogepladen God governance og tilsyn Markedsdisciplin

Indtil videre 

begrænset effekt



Prudent Person Princippet

Fra Solvens II-direktivet:

• Pensionsselskaberne skal investere deres aktiver, så kundernes interesser bliver varetaget 

bedst muligt

• Selskabet skal investere i aktiver med risici, som selskabet kan identificere, måle, overvåge, 

forvalte, kontrollere og rapportere om

• Investeringsstrategien skal afspejle det, som kunderne er stillet i udsigt

Intet krav til præcist hvad kunden skal stilles i udsigt



Men hvad stiller selskaberne kunderne i udsigt i ugaranterede produkter?

Vi stiller 

dem slet 

ikke noget i 

udsigt

Aftrapning af risiko i 

livscyklusprodukter

Pensionsprognose.

Pensionen er ikke 

garanteret og 

pensionsydelserne 

kan svinge fra 

år til år

Valgfri risikoprofil 

på investerings-

porteføljen

…i markedsrente stilles ofte en risikoprofil i udsigt



Diskussionspapir (høringsfrist 19/4) og pensionskonference (9/3)

Vil fremlægge forskellige løsningsmuligheder for politikerne

13 høringssvar modtaget



Har særligt ønsket at drøfte

Elementer

• Hvordan kan det adfærdsregulerende element fra søjle I i Solvens II styrkes når der ikke er 

en garanti?

• Hvordan kan prudent person princippet styrkes, når der ikke er en garanti?

• Mere fokus på ydelserne der er stillet i udsigt

• Klar governance (bestyrelsen skal formulere ydelser og risiko på produkt og styre efter 

det)

Og om der er behov for at gøre noget nu
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LEVETIDSBENCHMARK



Levetider som vi omtalte dem sidste år … 

Der er fortsat risiko for øget levetidsforbedring

• Levetidsbenchmark opdateres årligt

• Levetiden har udviklet sig markant de seneste 50 

år, dog forskelligt for mænd og kvinder

• Fra beskrivelsen af benchmark: ”Benchmark for 

levetidsforbedringer bygger på de sidste 30 års 

befolkningsdata. Den valgte dataperiode på 30 år 

er en afvejning af hensyn til robusthed og 

aktualitet”
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Fra seneste markedsudviklingsartikel

Finanstilsynet overvejer at justere benchmark



IORP II

- HVAD SKAL VI BRUGE DET TIL?



Kort om IORP-II

Overblik

• Direktivets anvendelsesområde er arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger (søjle II)

• Minimumsharmoniseringsdirektiv, som i høj grad er baseret på generelle bestemmelser og 

overordnede principper, der lægger op til national udfyldning af rammerne og mulighed for nationalt 

at justere niveauet for den prudentielle regulering

• Kapitalkrav – udgangspunktet er et ikke-risikobaseret kapitalmål

• Hensættelser – udgangspunktet er et princip om forsigtighed

• Investeringsregler – udgangspunktet er prudent person princippet

• Ledelse – udgangspunktet er et effektivt ledelsessystem

• Enkelte steder mere præskriptiv regulering end Solvens II

• Information – detaljeret Pension Benefit statement bl.a. med krav til prognoser

• Vurdering af egen risiko skal omfatte en vurdering af medlemmernes risici i forhold til 

udbetalingen af pensionsydelserne 

Minimumsharmonisering med forventning om udfyldning



Pension kræver tillid – er IORP-II svaret for DK?

Efter årtiers udvikling for arbejdsmarkedsrelaterede ordninger i tværgående pensionskasser og 

livsforsikringsselskaber

• Pensionskasseloven fra 1935

• Fuld funding, eksternalisering og ingen sponsorstøtte

• Markedsværdier fra 2002

• Risikobaseret kapitalkrav fra 2002, opdateret i 2009, 2014. Solvens II fra 2016

• Samme behandling af livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser fra 3. livdirektiv

• ”Undgå at politikerne propper noget ned i halsen på pensionsselskaberne grundet forskellig 

regulering” (citat: Jørgen Neergaard, Finanstilsynets pensionskonference 9. marts 2017)

• Finanstilsynet mener at der bør være fokus på:

• A bevare tilliden til ”made in Denmark”, vi har verdens bedste og mest respekterede 

pensionssystem

• At en eventuel udvidelse af det danske anvendelsesområde for IORP skal følges af, at 

beskyttelsesniveauet skal være det samme under det kommende danske implementering af 

IORP-II som den er under Solvens II i dag

Der bør ikke være behov for at svække systemet grundet IORP-II



GRÆNSEOVERSKRIDENDE

VIRKSOMHED



En konsekvens af det indre marked

Klar fordeling mellem hjemlands- og værtlandstilsyn



Hvordan fungerer det indre marked? (illustration)

… og hvad er der sket siden konkursen



DK har også selskaber med samme model

Selskaber med agentbaserede modeller i EU

• Alpha Insurance

• Fik påbud om at øge hensættelserne med mindst 407 mio kr. den 21. juli 2017, særligt på 

udenlandske brancher

• Qudos Insurance

• Redegørelse om inspektion offentliggjort den 25. marts 2014

• Gefion Insurance

• Redegørelse om inspektion offentliggjort den 1. maj 2017

Som kræver samarbejde med andre landes tilsynsmyndigheder



Udfordringerne

Hvorfor er det svært?

• ”Ude af øje, ude af sind”

• Hjemland har ansvar for solvenstilsynet, værtslandet kender produktet

• Evt. udfordringer med god skik skal håndteres af værtslandet

• Evt. oprydning efter solvensproblemer skal i praksis udføres af værtslandet

Hvad kan løses af en EU-tilsynsmyndighed?

• EIOPA kan sikre fokus på potentielle problemer og koordination mellem de involverede landes 

tilsynsmyndigheder (er allerede sat i kraft med såkaldte ”platforms” og der kører flere i øjeblikket)

• EIOPA kan sikre en højere grad af løbende dataudveksling, som ikke er påkrævet i Solvens II-

direktivet. Hermed lettere for hjemland at se, hvad der sker i værtslandet

• Men, EIOPA kan ikke bidrage til hjemlandets større forståelse af værtslandets særlige 

forsikringsprodukter (f.eks. DK arbejdsskade, IE motor, FR konstruktionsforsikring, IT 

fodboldspillerforsikringer, GR motor, …)

Kravet til et indre marked er grundlaget for disse udfordringer



ACCESSORISK VIRKSOMHED OG

NYE FORRETNINGSMODELLER



… som kan overskride den lovmæssige grænse for accessorisk virksomhed

Udvidelse af forretningsmodellen – lidt før og lidt efter

• Aktivering af viden om risici • Skabe merværdi hos kunden efter en skade



… hvor forsikringselementet er ”last resort”

Eller mere drastisk: en udvidet serviceleverance, her ”centrica”, et British 
Gas selskab



Og selskaber kun penge når der skal betales en skade

Et par andre eksempler – vi står sammen i et fællesskab



Bagved ligger chatbots og kunstig intelligens

Peer to peer – forsikring som abonnement



Forretningskonceptet bygger på at bestemme, hvordan overskuddet anvendes

Peer to peer – og blanding mellem FS og ”Social business”



Uklart, hvordan det skal håndteres indenfor gældende lovgivning

Integrerer forretningsmodeller ind i en samlet verden set fra kunden

• Indgå i økosystemer

• F.eks. sydafrikanske Discovery

• Partnerskaber

• Gamificering med anvendelse af 

psykologien bag behavioural

economics

• Konkurrencer om 

risikobegrænsende adfærd 

f.eks. ”gå så mange skridt de 

næste 7 dage”, hvor kunden 

ledes til partnere, der betaler 

”gevinsten”

• Data

• Anmoder om tilgang til flere og 

flere indirekte data fra kunden



POG

- PRODUCT OVERSIGHT

GOVERNANCE



Produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Highlights:

• EU-forordning, træder i kraft 23. februar 2018

• Stiller krav til både forsikringsselskaber og forsikringsdistributører

• Krav gælder både for nye produkter og ved væsentlige ændringer af eksisterende

• Udvalgte krav

• Skal udarbejde produktudviklings- og produktstyringspolitik

• Identificere målgruppe for hvert enkelt produkt

• Produktet skal tilgodese de interesser, mål og karakteristika, som kendetegner den 

identificerede målgruppe

• Selskabet skal dokumentere dette ved en produkttest med scenarieanalyser, inden det 

markedsfører produkterne

• Løbende overvågning om produktet sælges til målgruppen og om det stadigvæk er passende

• Hvis der er problemer med produktet skal produktudvikleren ”træffe de nødvendige 

foranstaltninger til at afhjælpe situationen og forhindre, at problemerne opstår igen”

Vil kræve ændring af eksisterende produktudviklingsprocesser



TEKNOLOGI OG BESKYTTELSE AF

DATA



Ikke uden problemer – tænk ”Se&Hør” sagen

Adgang til potentielt følsomme data – eks. telematics



… og bliver der et særligt beskyttelseshensyn fremover?

Hvad betyder ”jeg giver samtykke”?



Persondataforordningen

Reglerne skal tænkes ind i forretningsmodellen, ikke bare i samtykker

• Forordningen vil betyde, at selskaberne bl.a. skal  forberede sig på:

• Nye krav til indsamling og håndtering af data

• Hvordan passer man på data i analysemiljøerne?

• At kunderne får nye rettigheder f.eks.

• Retten til at blive glemt – at få slettet data, når de ikke længere er nødvendige for det 

formål de er indsamlet til.

• Retten til  at tage data med sig, hvis de er indsamlet efter samtykke og behandlingen 

foretages automatisk

• At videregivelsesreglerne som findes i FIL skal justeres 

• Forordningen finder anvendelse fra 25. maj 2018



FINANSTILSYNETS FINTECH-LAB



Fokus på nyt teknologi gennem FinTech og teknologikontorer

Sandkassen skal overholde gældende regler


