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Finanstilsynets benchmark for levetidsforud-

sætninger 2016 

Benchmark for levetidsforudsætninger 2016 er blevet offentliggjort på Finans-

tilsynet hjemmeside1 den 22. september 2017.  

 

Til brug for den statistiske analyse er der endvidere offentliggjort nye bench-

marks for den observerede nuværende dødelighed for 2012-2016.  

 

Alle livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (herefter selska-

ber) skal inden årets udgang anmelde nye dødeligheder. 

 

Selskaberne skal i forbindelse med anmeldelsen indberette resultaterne af 

levetidsanalysen foretaget med udgangspunkt i benchmark for levetidsforud-

sætninger 2016 og i overensstemmelse med brev af 24. april 2012, brev af 

19. maj 2011 samt brev af 25. marts 2011. Finanstilsynet anmoder om, at 

analysen hvert år indeholder de nævnte punkter og krav til analysen i Finans-

tilsynets brev af 25. marts 2011 og brev af 19. maj 2011, som er opstillet 

herunder: 

 

1. Datagrundlag 

 

2. Resultater af samtlige af de statistiske tests, som selskabet har gen-

nemført, herunder testsandsynligheder og estimerede parametre 

 

3. Grafisk fremstilling med alder på x-aksen og logaritmen til dødelighe-

den på y-aksen af den observerede dødelighed, den nuværende an-

meldte dødelighed uden levetidsforbedringer, benchmark for den ob-

serverede nuværende dødelighed og modeldødeligheden 

 

4. Angivelse af om selskabets anmeldte forventede fremtidige levetids-

forbedringer afviger fra benchmark for de forventede fremtidige leve-

tidsforbedringer. Såfremt dette er tilfældet, skal selskabet beregne, 

                                                   
1 www.finanstilsynet.dk/levetider 
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hvor meget selskabets anmeldte forventede fremtidige levetidsfor-

bedringer afviger fra benchmark for de forventede fremtidige levetids-

forbedringer. 

 

5. Redegørelse for konsekvenserne af en ændring af levetidsforudsæt-

ningerne. Selskaberne skal beregne livsforsikringshensættelserne 

med henholdsvis den nuværende anmeldte dødelighed, med Finans-

tilsynets benchmark for den observerede nuværende dødelighed og 

benchmark for de forventede fremtidige levetidsforbedringer og en-

delig med modeldødeligheden tillagt levetidsforbedringer. 

 

6. Restlevetiden for hhv. en 20-årig, 40-årig, 60-årig og 80-årig med 

henholdsvis tegningsgrundlagets dødelighed, den nuværende an-

meldte dødelighed og modeldødeligheden tillagt levetidsforbedringer 

 

7. Vurdering af om den gennemførte analyse giver et retvisende billede 

af dødeligheden i bestanden. Hvis selskabet vurderer, at den gen-

nemførte analyse ikke giver et retvisende billede af dødeligheden i 

bestanden, skal vurderingen underbygges med konkret dokumenta-

tion i det omfang, det er muligt. 

 

Finanstilsynet anmoder om, at alle ovenstående punkter indgår i en selvstæn-

dig analyse. Finanstilsynet henstiller endvidere til, at selskabet følger række-

følgen af ovenstående punkter i analysen. 

 

Benchmark for levetidsforudsætninger 2016 er udarbejdet ud fra samme prin-

cipper som forrige benchmark for levetidsforudsætninger. Finanstilsynet har 

benyttet data for hele Danmarks befolkning leveret af Danmarks Statistik for 

årene 2012-2016. 

 

I forhold til det senest udsendte benchmark for levetidsforudsætninger har 

Finanstilsynet foretaget to ændringer i modellen for levetidsbenchmarket. Fi-

nanstilsynet har ændret i indstillingerne i optimeringen, som bruges til at ud-

glatte dødsintensiteterne for aldrene 100-110 for levetidsforbedringerne og 

aldrene 90-110 for den observerede dødelighed, hvilket øger præcisionen i 

optimeringen. Derudover følger udglatningsmetoden, som benyttes for leve-

tidsforbedringerne, nu samme logik som udglatningsmetoden, som benyttes 

for dødsintensiteterne. Dette er reflekteret i modeldokumentationen, der er 

blevet opdateret. 

 

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

tidsforudsætninger 2016” af 22. september 2017 på Finanstilsynets hjemme-

side for en teknisk beskrivelse af benchmark.  
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Formålet med Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger er som 

udgangspunkt at sikre, at selskaberne anvender levetidsforudsætninger sva-

rende til bedste skøn, som medfører, at hensættelserne opgøres således, at 

de er tilstrækkelige set i forhold til forpligtelserne.  

 

Selskabernes levetidsforudsætninger i nytegningsgrundlag og beregnings-

grundlag for forhøjelser af præmier og bonus skal være forsigtigt fastsat i for-

hold til bedste skøn til opgørelse af hensættelserne. Hermed har benchmark 

for levetidsforudsætninger også betydning for selskabernes levetidsforud-

sætninger i nytegningsgrundlag og beregningsgrundlag for forhøjelser af 

præmier og bonus. 

 

Finanstilsynets levetidsbenchmark består af to delmodeller: En model for den 

observerede dødelighed og en model for de fremtidige levetidsforbedringer. 

Fremskrivningen af de forventede fremtidige levetidsforbedringer bygger på 

de seneste 30 års data. Valget af dataperioden er en afvejning af hensyn til 

på den ene side, at perioden skal være tilstrækkelig lang til at give en robust 

og stabil fremskrivning af dødsintensiteter og på den anden side, at perioden 

skal være kort nok til at beskrive den aktuelle udvikling. De årlige opdaterin-

ger af benchmark i perioden fra 2011 til 2016 har vist, at de forventede rest-

levetider undervurderes, hvilket giver en indikation af, at benchmarket ikke 

beskriver den aktuelle udvikling tilstrækkeligt præcist. Derfor overvejer Fi-

nanstilsynet at ændre dataperioden til 25 år ved offentliggørelse af bench-

mark i 2018 og 20 år ved offentliggørelse i 2019. Inden Finanstilsynet træffer 

endelig beslutning om denne ændring, beder Finanstilsynet selskaberne om 

at foretage konsekvensberegninger af ændringen. Finanstilsynet har derfor 

også offentliggjort et benchmark baseret på de seneste 20 års data. Selska-

berne bliver bedt om at beregne følgende på de to offentliggjorte benchmark: 

hensættelser til garanterede ydelser, risikomargen, individuelle bonuspoten-

tialer, kollektive bonuspotentialer, kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav. Re-

sultaterne af konsekvensberegningerne skal være Finanstilsynet i hænde fre-

dag den 13. oktober 2017. 

 

Spørgsmål til ovenstående bedes rettes til specialkonsulent Line Houmøller 

Olesen på telefon 41 93 35 72 eller e-mail lho@ftnet.dk. 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Per Plougmand Bærtelsen     Carsten Brogaard 

Kontorchef       Kontorchef 
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