
Regler for forrentning af egenkapital
Reglens indhold Skyggekonto

Forrentning Risikoforrentning Forrentning

Alm. Brand 

Livsforsikringsaktieselskab

Investeringsafkastet af de allokerede 

aktiver, resultatet af syge- og 

ulykkesforsikring samt resultatet af  

bestanden af livrenter uden ret til bonus

Rentegrupper: 0,15 % af de gennemsnitlige 

livsforsikringshensættelser f.e.r. eksklusiv 

kollektivt bonuspotentiale og eventuel 

anvendelse af bonuspotentiale på 

fripoliceydelser. Omkostningsgruppe: 100 % 

af omkostningsresultat efter bonus. 

Risikogruppe: 100 % af risikoresultatet f.e.r. 

efter bonus. 

Forrentes med samme 

forrentning som afkastet på 

de aktiver, som egenkapitalen 

er investeret i.

AP Pension 

Livsforsikringsaktieselskab 

Afkast af udskilte aktiver, der ikke indgår i 

et investeringsfælleskab med 

forsikringstagerne

Rentegruppe: beregnes som en procent af 

livsforsikringshensættelsen og kollektivt 

bonuspotentiale. Procenterne er 0,4% (for R5 

G82, R4 G82, R3 G82, FSP1, FSP2 og 

FSP3), 0,3% (for R2 G82, R2 AP NetLink, 

FSP4 og FSP5) og 0,1% (for APstabil). 

Risikoforrentningen fordeles mellem 

egenkapital og særlige bonushensættelser 

efter primostørrelse. Omkostnings- og 

risikogruppe: Beregnes ud fra risikoen på stop-

loss regnskabet

Forrentes ikke

Apotekere og Farmaceuter 

Pensionskassen for

Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat 

(N1)
5% af periodens indbetalinger

Nøgletallet afkast før 

pensionsafkastskat  (N1)

Arkitekternes Pensionskasse
Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat 

(N1)
0,7 % af de retrospektive hensttelser Forrentes som egenkapitalen

BANKPENSION         

Pensionskasse for finansansatte

Investeringsafkastet af aktiver, der er 

allokeret til egenkapitalen. 

0,4 % af investeringsprofil 1's hensættelse og 

0,05 % for investeringsprofil 2-5's 

hensættelser

Ingen forrentning

Børne- og Ungdomspædagoger 

Pensionskassen for 

Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat 

(N1)

5% af egenkapitalen for afdelinger med 

gennemsnitsrente, 100% af årets 

omkostningsresultat og 20% af årets 

riskoresultat. Omkostnings- og risikoresultatet 

opgøres på tegningsgrundlaget efter årets 

bonus, idet omkostningsresultatet korrigeres 

med ændringen i nutidsværdien af det 

fremtidige omkostningsresultat 

Nøgletallet afkast efter 

pensionsafkastskat  (N2) 

Danica Pension, 

Livsforsikringsaktieselskab

Afkastet vedrørende investeringsaktiverne, 

der er knyttet til egenkapitalen samt 100 % 

af resultatet af syge- og ulykkesforsikring og  

100% af selskabets andel af risikoresultatet 

i Forenede Gruppeliv

Rentegrupperne: Nye kunder  0,60 % af de 

gennemsnitlige livsforsikringshensættelser 

f.e.r. inklusiv kollektivt bonuspotentiale. Lav 

garanti    0,65 % af de gennemsnitlige 

livsforsikringshensættelser f.e.r. inklusiv 

kollektivt bonuspotentiale. Tilsvarende 

rentegruppen Middel garanti 0,80% og 

rentegruppen høj garanti 0,85%. Alle tre 

risikogrupper: 40% af det realiserede 

resultatet såfremt dette er positivt.  

Investeringsafkastet af den 

obligationsbeholdning, der er 

allokeret til egenkapitalen

Danske civil- og 

akademiingeniørers 

Pensionskasse

Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat 

(N1)
0% af egenkapitalen Forrentes som egenkapitalen

Farmakonomer Pensionskassen 

for

Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat 

(N1)
5% af de samlede indbetalinger

Nøgletallet afkast før 

pensionsafkastskat  (N1)

Finanssektorens Pensionskasse
Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat 

(N1)

0,5 % af pensionsmæssige hensættelser for 

hver rentegruppe

+ 20 % af risikoresultatet, dog mindst 0 kr. for 

hver risikogruppe

+ 20 % af omkostningsresultatet, dog mindst 

0 kr. for hver omkostningsgruppe

Forrentes som egenkapitalen

FunktionærPension, 

pensionsforsikringsaktieselskab

Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat 

(N1)

0,70% af LH+KB i rentegruppe 1, 0,55% i 

rentegruppe 2 og 0,45% i rentegruppe samt 

100% omkostningsresultat for gruppeliv plus 

50% positivt risikoresultat og 50% positivt 

omkostningsresultat under kontribution

Forrentes som egenkapitalen

Industriens Pensionsforsikring A/S

Egenkapitalens forholdsmæssige andel af: 

afkast for aktiver knyttet til egenkapital og 

særlige bonushensættelser, resultatet af 

SUL, resultatet af obligatorisk ordning på 

markedsrentevilkår, resultatet af gruppeliv, 

resultatet af ekstrapension, resulatet af 

sunhedsordning samt evt. overskud på 

særlige bonushensættelser af type A.

0% af årets gennemsnitlige 

livsforsikringshensættelser og kollektivt 

bonuspotentiale.

Der er ingen skyggekonto

Jordbrugsakademikere og 

Dyrlæger Pensionskassen for

Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat 

(N1)

0,7 % af de retrospektive hensættelser primo 

året
Forrentes som egenkapitalen

Virksomhedens navn
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Forrentning Risikoforrentning Forrentning
Virksomhedens navn

Juristernes og Økonomernes 

Pensionskasse

Investeringsafkastet af aktiver, der er 

allokeret til egenkapitalen. 
0% af egenkapitalen

Forrentning beregnes ud fra 

afkastet af de aktiver, der 

lånes i (nøgletal N1E)

Kontorpersonale, Pensionskassen 

for

Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat 

(N1)

0,1% af de gennemsnitlige 

pensionshensættelser.

Nøgletallet afkast før 

selskabets 

pensionsafkastskat  (N1)

Livsforsikringsselskabet A/S
Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat 

(N1)

100% af årets omkostningsresultat. 

Omkostningsresultatet opgøres på 

tegningsgrundlaget før årets bonus, idet 

omkostningsresultatet korrigeres med 

ændringen i nutidsværdien af det forventede 

fremtidige administrationsresultat.

Forrentes med 

markedsafkastet efter skat af 

investeringerne

Lægernes Pensionskasse

Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat 

(N1) samt afkastet af egenkapitalens 

seperate aktieafdækninger.

0,53 % af de forventede gennemsnitlige 

pensionsmæssige hensættelser.
Forrentes som egenkapitalen

Lægesekretærer, Pensionskassen 

for

Nøgletallet afkast før selskabets 

pensionsafkastskat  (N1)

0,1% af de gennemsnitlige 

pensionshensættelser.

Nøgletallet afkast før 

selskabets 

pensionsafkastskat  (N1)

Lærernes Pension, 

forsikringsaktieselskab

Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat 

(N1)

0% af årets gennemsnitlige 

livsforsikringshensættelser og kollektivt 

bonuspotentiale. Risikoforrentningen fordeles 

forholdsmæssigt mellem egenkapitalen primo 

og særlige bonushensættelser primo

Nøgletallet afkast før 

pensionsafkastskat  (N1)

Magistrenes Pensionskasse
Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat 

(N1)

0,7 % af de retrspektive hensættelserprimo 

året.
Forrentes som egenkapitalen

Nordea Liv & Pension, 

livsforsikringsselskab A/S

Summen af 1) afkast af eventuelle aktiver, 

der særligt er allokeret til egenkapitalen og 

2) den resterende del af egenkapitalen 

forrentes med en rente svarende til 

nøgletallet "afkast før pensionsafkastskat 

(nøgletal N1) ved investeringsfællesskab 

med forsikringstagerne", hvor N1 er det 

fælles nøgletal for alle rentegrupperne.

Rentegrupper: G1: 0,65 %, G2: 0,65 %, G3: 

0,7 %, G4: 0,8 %. 

Risikogrupper: 100 % af risikogruppens 

resultat efter genforsikring. Hvis 

risikoresultatet er negativt dækkes resultatet 

forlods af gruppens eventuelle kollektive 

bonuspotentiale (dog risikogruppe R1: 80% 

og R3: 50%) 

Omkostningsgrupper: 100 % af 

omkostningsgruppens resultat. 

For gruppeliv: 100 % af resulatatet af 

gruppelivsforretningen

Egenkapitalens 

investeringsafkast (N1E)

Pen-Sam Liv 

forsikringsaktieselskab

Afkastet af investeringsaktiver knyttet til 

basiskapitalen. Fordeles forholdsmæssigt 

mellem egenkapitalen og særlige 

bonushensættelser.

Der regnes en risikoforrentning for hver 

kontributionsgruppe som 6 % af max(TB-

Buffer,0). TB anmeldes inden året og Buffer 

svarer til kollektivt bonuspotentiale for risiko- 

og omkostningsgrupper og til kollektivt 

bonuspotentiale tillagt bonuspotentialet på 

fripoliceydelser for rentegrupper.

Forrentes med 6 %

PensionDanmark 

Pensionsforsikringsaktieselskab

Investeringsafkastet af aktiver, der er 

allokeret til egenkapitalen. 

Hhv. 0,75%, 0,25% og 0,4% af de 

retrospektive hensættelser beregnet ultimo 

året for investeringsgrupperne 1, 2 og 3. Der 

anmeldes ikke samlet risikoforrentning målt i 

forhold til de samlede hensættelser. Hertil 

kommer omkostningsresultat for klasse III m 

m.

Forrentes som egenkapitalen

PFA Pension, 

forsikringsaktieselskab

Investeringsafkastet af aktiver, der er 

allokeret til egenkapitalen samt 

egenkapitalens andel af tab på 

omkostninger og risiko samt egenkapitalens 

andel af resultatet af syge- og 

ulykkesforsikringer samt af Unit Link policer

Forskellige %-andele af årets gennemsnitlige 

livsforsikringshensættelser og kollektivt 

bonuspotentiale for de 4 rentegrupper plus 

andele af risikoresultat og 

omkostningsresultat i risikogrupperne og i 

omkostningsgrupperne . Risikoforrentningen 

fordeles forholdsmæssigt mellem 

egenkapitalen og KundeKapital

Forrentes med 

egenkapitalens 

investeringsafkast

PFA Soraarneq, 

forsikringsaktieselskab

Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat 

(N1)

0,6% af årets gennemsnitlige 

livsforsikringshensættelser og kollektivt 

bonuspotentiale. 

Nøgletallet afkast før 

pensionsafkastskat  (N1)

PKA+ Pension Forsikringsselskab 

A/S

Nøgletallet afkast før selskabets 

pensionsafkastskat  (N1)

0,4% af de gennemsnitlige 

pensionshensættelser. Risikoforrentningen 

fordeles på de anmeldte rentegrupper.

Nøgletallet afkast før 

selskabets 

pensionsafkastskat  (N1)

aaacc

Afkastet af investeringsaktiver knyttet til 

basiskapitalen. Fordeles forholdsmæssigt 

mellem egenkapitalen og særlige 

bonushensættelser.

Der regnes en risikoforrentning for hver 

kontributionsgruppe som 6 % af max(TB-

Buffer,0). TB anmeldes inden året og Buffer 

svarer til kollektivt bonuspotentiale for risiko- 

og omkostningsgrupper og til kollektivt 

bonuspotentiale tillagt bonuspotentialet på 

fripoliceydelser for rentegrupper.

Forrentes med 6 %
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Forrentning Risikoforrentning Forrentning
Virksomhedens navn

Sampension KP Livsforsikring A/S

En forholdsmæssig andel af årets 

investeringsafkast fratrukket afkast fra 

afdækningsporteføljen. Tillagt selskabets 

kvoteandel af resultatet i Forenede 

Gruppeliv samt resultatet af 

arbejdssundhedsforsikringen.

For gennemsnitsrentepolicermed 

ydelsesgaranti fastsættes 0,5% af policens 

højrenteandele (>= 4,25 %) og 0,24 % af 

policens lavrenteandele (< 4,25 %). Der tages 

ikke risikoforrentning fra omkostnings- og 

risikogrupper. Risikoforrentning fordeles 

forholdsmæssigt mellem egenkapital og 

bonuskapital.

Forrentes som egenkapitalen

SEB Pensionsforsikring A/S

Investeringsafkastet vedrørende den 

bestemte del af investeringsaktiverne, der 

henføres til egenkapitalen før 

pensionsafkastskat og skat. Derudover 

forrentes egenkapitalen med resultatet af 

forsikringer, for hvilke det er aftalt eller 

anmeldt, at det realiserede resultat fordeles 

efter en nærmere angiven metode, 

herunder resultatet af ikke 

bonusberettigede forsikringer

Rentegrupper: 1: 0,40 %, 2: 0,55 %, 3: 0,70 

%, 4: 0,85 %. Omkostningsgruppe: Det 

realiserede resultat for omkostningsgruppen 

efter fradrag af eventuelle 

omkostningsrabatter forlods tildelt 

omkostningsgruppen. Risikogruppe: Det 

realiserede resultat for risikogruppen efter 

fradrag af eventuelle risikorabatter forlods 

tildelt risikogruppen

Investeringsafkastet 

vedrørende den bestemte del 

af investeringsaktiverne, der 

henføres til egenkapitalen før 

pensionsafkastskat og skat.

SISA
Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat 

(N1)
0% af egenkapitalen Forrentes som egenkapitalen

Skandia Livsforsikring A A/S
Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat 

(N1). 

0,25% af de gennemsnitlige 

livsforsikringshensættelser og kollektivt 

bonuspotentiale for forsikringer omfattet af 

kontributionsbekendtgørelsen, samt 20% af 

det realiserede omkostnings- og risikoresultat 

for regnskabsperioden for forsikringer 

omfattet af kontributionsbekendtgørelsen. 

Hvis omkostnings- og risikoresultatet er 

negativt, er satsen dog 0 %.

Afkastet før skat på de 

aktiver, der er tilknyttet 

egenkapitalen.

Skandia Livsforsikring A/S
Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat 

(N1).

0,25% af de gennemsnitlige 

livsforsikringshensættelser og kollektivt 

bonuspotentiale for forsikringer omfattet af 

kontributionsbekendtgørelsen, samt 20% af 

det realiserede omkostnings- og risikoresultat 

for regnskabsperioden for forsikringer 

omfattet af kontributionsbekendtgørelsen. 

Hvis omkostnings- og risikoresultatet er 

negativt, er satsen dog 0 %.

Afkastet før skat på de 

aktiver, der er tilknyttet 

egenkapitalen.

Socialrådgivere og 

Socialpædagoger, 

Pensionskassen for

Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat 

(N1)

0,1% af de gennemsnitlige 

pensionshensættelser, der fordeles 

forholdsmæssigt mellem egenkapital og de 

særlige bonushensættelser.

Nøgletallet afkast før 

pensionsafkastskat  (N1)

Sundhedsfaglige, Pensionskassen 

for 

Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat 

(N1)

0,1% af de gennemsnitlige pensionsmæssige 

hensættelser, der fordeles forholdsmæssigt 

mellem egenkapital og de særlige 

bonushensættelser.

Nøgletallet afkast før 

pensionsafkastskat  (N1)

Sygehjælpere, 

beskæftigelsesvejledere, plejere 

og plejehjemsass., 

Pensionskassen for

Afkastet af investeringsaktiver knyttet til 

basiskapitalen. Fordeles forholdsmæssigt 

mellem egenkapitalen og særlige 

bonushensættelser.

Der regnes en risikoforrentning for hver 

kontributionsgruppe som 6 % af max(TB-

Buffer,0). TB anmeldes inden året og Buffer 

svarer til kollektivt bonuspotentiale for risiko- 

og omkostningsgrupper og til kollektivt 

bonuspotentiale tillagt bonuspotentialet på 

fripoliceydelser for rentegrupper.

Forrentes med 6 %

Sygeplejersker Pensionskassen for
Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat 

(N1)

0,1% af de gennemsnitlige 

pensionshensættelser, der fordeles 

forholdsmæssigt mellem egenkapital og de 

særlige bonushensættelser.

Nøgletallet afkast før 

pensionsafkastskat  (N1)

teknikum- og diplomingeniører 

Pensionskassen for

Nøgletallet afkast før pensionsafkastskat 

(N1)
0% af egenkapitalen Forrentes som egenkapitalen

Topdanmark Livsforsikring A/S

Afkast af aktiverne hørende til 

egenkapitalen. Resultat af SUL, 

Topdanmark Link, Nykredit Liv, samt andre 

forsikringer uden for kontribution. Resultat 

vedrørende omkostninger ved salg.

Rentegrupper: 0,60 % af de gennemsnitlige 

retrospektive hensættelser for RE1 og RE2, 

0,2% for RE9, 0,75% for RE10, RE3, RE4, 

RE5, RE6 og RE7.

• 5% af numerisk risikopræmie i risikogruppe 

vedr overlevelse

• 1% af risikopræmie i risikogruppe vedr. 

dødsdækning

• 5% af risikopræmie i risikogruppe vedr. 

invaliditet

• 25% af omkostningsresultatet efter bonus i 

omkostningsgruppen, dog mindst 0

Rentesats der svarer til 

afkastet efter skat af aktiverne 

hørende til egenkapitalens 

aktiver
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Topdanmark Livsforsikring V A/S

Afkast af aktiverne hørende til 

egenkapitalen. Resultatet for andre 

forsikringer udenfor kontribution samt 

resultatet vedrørende omkostninger ved 

salg.

0,75 % af de gennemsnitlige retrospektive 

hensættelser opgjort kvartalsvis i 

rentegrupperne 

• 5% af numerisk risikopræmie i risikogruppe 

vedr overlevelse

• 1% af risikopræmie i risikogruppe vedr. 

dødsdækning

• 5% af risikopræmie i risikogruppe vedr. 

invaliditet

• 25% af omkostningsresultatet efter bonus i 

omkostningsgruppen, dog mindst 0

Rentesats der svarer til 

afkastet af aktiverne hørende 

til egenkapitalen

Trafikfunktionærer og 

amtsvejmænd m.fl.

Afkastet af investeringsaktiver knyttet til 

basiskapitalen. Fordeles forholdsmæssigt 

mellem egenkapitalen og særlige 

bonushensættelser.

Der regnes en risikoforrentning for hver 

kontributionsgruppe som 6 % af max(TB-

Buffer,0). TB anmeldes inden året og Buffer 

svarer til kollektivt bonuspotentiale for risiko- 

og omkostningsgrupper og til kollektivt 

bonuspotentiale tillagt bonuspotentialet på 

fripoliceydelser for rentegrupper.

Forrentes med 6 %


