
Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber1) 
I medfør af § 18, stk. 1, § 143, stk. 1, nr. 1-3, 5,  og 6 og 8, § 248, stk. 2, og § 373, stk. 4, i lov om fi-

nansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 928 af 24. juli august 20132014, fastsættes: 

 

Anvendelsesområde 

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på 

1) forsikringsselskaber og 

2) forsikringsholdingvirksomheder. 

Stk. 2. Ved forsikringsselskaber forstås livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser, skades-

forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og captive genforsikringsselskaber samt filialer af uden-

landske forsikringsselskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted uden for Den Europæiske Union eller 

uden for lande, som Unionen har indgået aftale med, og som driver direkte forsikringsvirksomhed her i 

landet. 

Stk. 3. Et forsikringsselskab, der opfylder mindst én af følgende betingelser, er et gruppe 1-

forsikringsselskab: 

1) Forsikringsselskabets årlige bruttopræmie har oversteget 5 mio. euro i tre på hinanden følgende 

år. 

2) Forsikringsselskabets samlede forsikringsmæssige bruttohensættelser før genforsikringsaftaler 

har oversteget 25 mio. euro i tre på hinanden følgende år. 

3) Forsikringsselskabet er en del af en koncern, og koncernens samlede forsikringsmæssige hen-

sættelser, der er defineret som bruttohensættelser før genforsikringsaftaler, har oversteget 25 

mio. euro i tre på hinanden følgende år. 

4) Forsikringsselskabets virksomhed omfatter forsikrings- eller genforsikringsaktiviteter, der omfat-

ter klasse 10-15 i bilag 7 i lov om finansiel virksomhed, medmindre de udgør accessoriske risici. 

5) Forsikringsselskabets virksomhed omfatter genforsikringsaktiviteter, som i tre på hinanden føl-

gende år enten har oversteget 0,5 mio. euro af dets bruttopræmie, 2,5 mio. euro af dets forsik-

ringsmæssige bruttohensættelser før genforsikringsaftaler, mere end 10 pct. af dets bruttopræ-

mier eller mere end 10 pct. af dets forsikringsmæssige bruttohensættelser før genforsikringsaf-

taler i tre på hinanden følgende år. 

6) Forsikringsselskabet udøver grænseoverskridende virksomhed i henhold til §§ 38 og 39 i lov om 

finansiel virksomhed. 

Stk. 4. Et forsikringsselskab, der ikke er et gruppe 1-forsikringsselskab, er et gruppe 2-

forsikringsselskab. 

 

§ 2. Ved forsikringsklasser forstås i denne bekendtgørelse de forsikringsklasser, der er anført i bilag 7 

og 8 i lov om finansiel virksomhed. 

 

§ 3. Virksomhederne skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne be-

kendtgørelse. 

 

Kravet til basiskapitalens størrelse 

§ 4. Forsikringsselskaber skal til enhver tid være i besiddelse af en basiskapital, der mindst svarer til 

den største værdi af det individuelle solvensbehov og kapitalkravet, jf. § 11, stk. 5, og § 126 i lov om 

finansiel virksomhed. Kapitalkravet er det største af solvenskravet og minimumskapitalkravet til forsik-

ringsselskabet, jf. § 127 i lov om finansiel virksomhed. 
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Stk. 2. Forsikringsholdingvirksomheder skal til enhver tid have en basiskapital, der efter fradrag af 

summen af det største af datterselskabernes kapitalkrav, jf. § 127 i lov om finansiel virksomhed, og det 

individuelle solvensbehov er positiv. 

 

Det individuelle solvensbehov 

§ 5. Forsikringsselskabet skal opgøre sit individuelle solvensbehov som et beløb med en tidshorisont 

på 1 år. For gruppe 1-forsikringsselskaber opgøres det individuelle solvensbehov som solvensbehovet 

efter stk. 2. Opgørelsen skal opfylde forholdene beskrevet i stk. 3-6. For gruppe 2-forsikringsselskaber 

opgøres det individuelle solvensbehov som det beløb, der er resultatet af forsikringsselskabets risiko-

vurdering. 

Stk. 2. Solvensbehovet beregnes som det beløb, der er nødvendigt for, at forsikringsselskabet kan 

dække risikoen på den eksisterende forretning såvel som ny forretning, som forventes tegnet inden for 

de følgende 12 måneder. Risikoen skal opgøres med et beskyttelsesniveau svarende til Value-At-Risk 

med et konfidensniveau på 99,5 pct. og en tidshorisont på 12 måneder. 

Stk. 3. Bestyrelsen skal beslutte, hvilken model selskabet skal anvende til beregning af solvensbehovet. 

Stk. 4. Bestyrelsen kan beslutte at anvende standardmodellen til beregning af solvensbehovet. Bereg-

ningen af solvensbehovet i standardmodellen skal følge specifikationerne i bilag 1. 

Stk. 5. Bestyrelsen kan beslutte at anvende selskabsspecifikke parametre ved beregning af solvensbe-

hovet med standardmodellen. De selskabsspecifikke parametre skal godkendes af bestyrelsen og være 

i overensstemmelse med kravene i bilag 2. 

Stk. 6. Bestyrelsen kan beslutte at anvende en fuld eller partiel intern model til beregning af solvensbe-

hovet. Den interne model skal godkendes af bestyrelsen og være i overensstemmelse med kravene i 

bilag 3. Bestyrelsen skal sikre, at den interne model anvendes i selskabets risikovurdering og risikosty-

ringssystem. Bestyrelsen skal have en overordnet forståelse af den interne model og sikre, at selskabet 

har de fornødne systemer og ressourcer til at drive og vedligeholde den interne model, så den giver et 

retvisende billede af selskabets solvensbehov. 

Stk. 7. Bestyrelsen i gruppe 1-forsikringsselskaber skal mindst én gang om året foretage en risikovurde-

ring af alle væsentlige risici, som forsikringsselskabet er eller kan blive mødt med i dets strategiske 

planlægningsperiode og herudover foretage en vurdering af, om det beregnede solvensbehov har taget 

tilstrækkeligt højde for alle væsentlige risicis virkning indenfor de kommende 12 måneder. Risikovurde-

ringen skal indsendes til Finanstilsynet senest to uger efter bestyrelsens godkendelse. Risikovurderin-

gen skal foretages med udgangspunkt i forsikringsselskabets forretningsmodel, risikoprofil og risikotole-

rancegrænser, jf. bilag 4, og skal som minimum indeholde 

1) en kvalitativ beskrivelse af forsikringsselskabets væsentligste risici, 

2) en vurdering af, hvilke af de identificerede risici der imødegås med kapital, og hvilke risici der 

imødegås med risikobegrænsende foranstaltninger eller lignende, 

3) en beskrivelse af de anvendte metoder og forudsætninger, 

4) en kvantificering af forsikringsselskabets væsentligste risici, 

5) en vurdering af, hvilke afvigelser der er mellem forsikringsselskabets risikoprofil og forudsæt-

ningerne bag beregningen af solvensbehovet samt væsentligheden heraf, og 

6) en vurdering af sammenhængen mellem det individuelle solvensbehov, kapitalkravene og for-

sikringsselskabets basiskapital. 

Stk. 8. Bestyrelsen i gruppe 2-forsikringsselskaber skal mindst én gang om året foretage en vurdering 

af alle væsentlige risici, som forsikringsselskabet er eller kan blive mødt med i dets strategiske plan-

lægningsperiode. Denne risikovurdering skal indsendes til Finanstilsynet senest to uger efter bestyrel-

sens godkendelse. Risikovurderingen skal foretages med udgangspunkt i forsikringsselskabets forret-

ningsmodel, risikoprofil og risikotolerancegrænser og skal som minimum indeholde 



1) en kvalitativ beskrivelse af forsikringsselskabets væsentligste risici, 

2) en vurdering af, hvilke risici der imødegås med kapital, og hvilke risici der imødegås med risiko-

begrænsende foranstaltninger eller lignende, og 

3) en kvantificering af forsikringsselskabets væsentligste risici. 

Stk. 9. Bestyrelsen skal beslutte en politik for opgørelsen af det individuelle solvensbehov, jf. bilag 4. 

Stk. 10. Det individuelle solvensbehov skal opgøres regelmæssigt og indberettes kvartalvist af gruppe 

1-forsikringsselskaber til Finanstilsynet. Såfremt bestyrelsen beslutter at anvende selskabsspecifikke 

parametre eller en fuld eller partiel intern model til beregning af solvensbehovet, skal det individuelle 

solvensbehov ligeledes indberettes kvartalvist ved anvendelse af standardmodellen. Uanset stk. 7, før-

ste pkt., skal risikovurderingen foretages umiddelbart efter væsentlige ændringer i forsikringsselskabets 

strategi, forretningsmodel, risikoprofil og risikotolerancegrænser. Risikovurderingen skal indsendes til 

Finanstilsynet senest to uger efter bestyrelsens godkendelse. 

Stk. 11. Det individuelle solvensbehov skal opgøres regelmæssigt og indberettes årligt af gruppe 2-

forsikringsselskaber til Finanstilsynet. Uanset stk. 8, første pkt., skal risikovurderingen foretages umid-

delbart efter væsentlige ændringer i forsikringsselskabets strategi, forretningsmodel, risikoprofil og risi-

kotolerancegrænser. Risikovurderingen skal indsendes til Finanstilsynet senest to uger efter bestyrel-

sens godkendelse. 

Stk. 12. Bestyrelsen skal beslutte en kapitalplan, som skal sikre, at forsikringsselskabets basiskapital vil 

være tilstrækkelig til at dække de risici, som forsikringsselskabet kan forventes at blive udsat for ved 

forsikringsselskabets fortsatte drift i henhold til den fastsatte strategi. 

Stk. 13. Bestyrelsen skal beslutte en kapitalnødplan, som skal indeholde operationelle procedurer, som 

kan anvendes i praksis, hvis kapitalplanens forudsætninger brister. 

Stk. 14. Forsikringsholdingvirksomheder skal kvartalsvis indberette deres basiskapital og summen af 

det største af datterselskabernes kapitalkrav og det individuelle solvensbehov, jf. § 4, stk. 2. 

 

§ 5 a. Ved opgørelsen af det individuelle solvensbehov i 20154 skal forsikringsselskabet tage højde for 

overgangsbestemmelsernes beregning af basiskapitalen i skadesforsikringsselskaber, opgørelsen af 

skadesforsikringsforpligtigelserne, opgørelsen af livsforsikringsforpligtigelserne og beregningen af risi-

kotillægget, jf. bilag 5. Forsikringsholdingvirksomheder skal tage højde for overgangsbestemmelsernes 

beregning af basiskapitalen, jf. bilag 5. 

 

Risikovægtede poster for livsforsikringshensættelser 

§ 6. Livsforsikringshensættelser til beregning af solvenskravet, jf. dog § 7, stk. 2 og 3, beregnes efter 

samme metode, som finder anvendelse i årsregnskabet, jf. §§ 15 og 66 i bekendtgørelse om finansielle 

rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Livsforsikringshensættelser til be-

regning af solvenskravet opgøres som den største værdi af summen af garanterede ydelser og bonus-

potentiale på fremtidige præmier for hver kontrakt og den værdi, der er garanteret ved tilbagekøb af 

kontrakten, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Hvis sandsynligheden for tilbagekøb inden kontraktens udløb er under 1, og den anvendte 

sandsynlighed for tilbagekøb på under 1 kan begrundes i, at forsikringstagers adgang til at tilbagekøbe 

er aftalemæssigt begrænset til at finde sted i særlige situationer, må den værdi, der er garanteret ved 

tilbagekøb reduceres i overensstemmelse med sandsynligheden for tilbagekøb. 

Stk. 3. Genforsikringsandele af livsforsikringshensættelser beregnes efter samme metode, som finder 

anvendelse i årsregnskabet, jf. § 8 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og 

tværgående pensionskasser. 

 



§ 7. De risikovægtede poster for livsforsikringshensættelser, jf. § 126, stk. 2, nr. 1 og 2, i lov om finan-

siel virksomhed, udgør livsforsikringshensættelser fratrukket genforsikringsandele af livsforsikringshen-

sættelser, dog mindst 85 pct. af livsforsikringshensættelserne. 

Stk. 2. For de i forsikringsklasse I indeholdte komplementære forsikringer udgør de risikovægtede po-

ster for livsforsikringshensættelser 25 gange beløbet opgjort efter §§ 10-14. 

Stk. 3. For forsikringer i forsikringsklasse V udgør de risikovægtede poster for livsforsikringshensættel-

ser livsforsikringshensættelserne. 

Stk. 4. For forsikringsklasse III udgør de risikovægtede poster for livsforsikringshensættelser hensæt-

telser til unit-linked kontrakter. 

 

Poster for risikosummer 

§ 8. Risikosummen uden fradrag for genforsikring beregnes for hver enkelt forsikret som forskellen mel-

lem 

1) det beløb, der forfalder, hvis den forsikrede dør, samt kapitalværdien opgjort på det for forsik-

ringsselskabets gældende tekniske grundlag af de ydelser, der forfalder efter forsikredes død, 

og 

2) livsforsikringshensættelserne for den forsikrede. 

Stk. 2. Risikosummen for egen regning beregnes på samme måde som risikosummen uden fradrag for 

genforsikring, jf. stk. 1, idet der ses bort fra de forsikringsydelser og præmier, som selskabet har afgivet 

i genforsikring. 

Stk. 3. Ved opgørelsen af selskabets samlede risikosum medregnes kun de forsikrede, som har en 

positiv risikosum. 

 

§ 9. De risikovægtede poster for risikosummen, jf. § 126, stk. 2, nr. 1-3, i lov om finansiel virksomhed, 

udgør risikosummen for egen regning, dog mindst 50 pct. af risikosummen uden fradrag for genforsik-

ring. 

Stk. 2. For forsikringer i forsikringsklasse I, som er ophørende livsforsikringer med en løbetid på højst 3 

år, herunder gruppelivsforsikringer, udgør de risikovægtede poster for risikosummen 33 1/3 pct. af risi-

kosummen for egen regning, dog mindst 16 2/3 pct. uden fradrag for genforsikring. 

Stk. 3. For forsikringer i forsikringsklasse I, som er ophørende livsforsikringer med en løbetid på over 3 

år, men højst 5 år, udgør de risikovægtede poster for risikosummen 50 pct. af risikosummen for egen 

regning, dog mindst 25 pct. uden fradrag for genforsikring. 

 

Bruttopræmier og bruttoerstatninger for skadesforsikringsvirksomhed 

§ 10. De risikovægtede poster for bruttopræmier og de risikovægtede poster for bruttoerstatningsudgif-

ter i et forsikringsselskab, der driver skadesforsikringsvirksomhed, udgør det højeste beløb af 

1) præmiekravet, som nævnt i § 126, stk. 2, nr. 5, litra a, i lov om finansiel virksomhed, og 

2) erstatningskravet, som nævnt i § 126, stk. 2, nr. 5, litra b, i lov om finansiel virksomhed. 

 

§ 11. For forsikringsklasse 11, 12 og 13 forhøjes de præmier, der er grundlaget for beregningen af 

præmiekravet, med 50 pct. 

Stk. 2. Ved opgørelsen af præmiekravet skal forsikringsselskabet foretage en risikovægtning med for-

holdet mellem summen af forsikringsselskabets udbetalte erstatninger for egen regning og summen af 

udbetalte bruttoerstatninger. Opgørelsen skal ske på grundlag af de seneste 3 regnskabsår og risiko-

vægtningen kan højst være på 50 pct. 

 



§ 12. For forsikringsklasse 11, 12 og 13 forhøjes de bruttoerstatninger, der er grundlaget for beregnin-

gen af erstatningskravet, med 50 pct. 

Stk. 2. Har forsikringsselskabet overtaget en forsikringsbestand, skal det medregne erstatningsudgifter-

ne i 3-års perioden for denne bestand ved beregningen af erstatningskravet. 

Stk. 3. Når forsikringsselskabet hovedsageligt dækker kredit-, storm-, hagl- eller frostrisici, skal opgø-

relsen af erstatningskravet ske på grundlag af det årlige gennemsnit af bruttoerstatningsudgifterne i de 

seneste 7 år. 

Stk. 4. Ved forsikringsselskabets opgørelse af erstatningskravet skal der foretages en risikovægtning 

med forholdet mellem summen af forsikringsselskabets udbetalte erstatninger for egen regning og 

summen af udbetalte bruttoerstatninger. Opgørelsen skal ske på grundlag af de seneste 3 regnskabsår, 

og risikovægtningen må højst være på 50 pct. 

 

Generelle regler vedrørende solvens 

§ 13. Finanstilsynet kan mindske den risikovægtning af solvenskrav, der er foretaget i henhold til §§ 6, 

9, § 11, stk. 2, og § 12, stk. 4, for genforsikring, når karakteren eller kvaliteten af selskabets aktuelle 

genforsikringsdækning er ændret betydeligt i forhold til den genforsikringsdækning, der forelå i de år, 

der danner grundlag for den beregnede reduktion. Finanstilsynet kan ligeledes mindske reduktionen, 

såfremt denne er beregnet på grundlag af kontrakter, der ikke indebærer risikooverførsel eller kun en 

ubetydelig risikooverførsel. 

 

§ 14. Uanset §§ 10-13 og § 15 udgør solvenskravet mindst solvenskravet for det foregående år vægtet 

med forholdet mellem erstatningshensættelser fratrukket genforsikringsandele for erstatningshensæt-

telser ved slutningen af seneste regnskabsår og erstatningshensættelser fratrukket genforsikringsande-

len for erstatningshensættelser ved begyndelsen af det seneste regnskabsår. Vægten må maksimalt 

være 100 pct. 

 

Nedsat minimumskapitalkrav 

§ 15. For gensidige forsikringsselskaber, som ikke er omfattet af § 126, stk. 6, i lov om finansiel virk-

somhed, kan minimumskapitalkravene i § 126, stk. 2, nr. 7 og 8, i lov om finansiel virksomhed, nedsæt-

tes med 25 pct. 

Stk. 2. For at stk. 1 kan finde anvendelse, skal mindst én af følgende betingelser være opfyldt: 

1) Forsikringsselskabets vedtægter skal give ubegrænset mulighed for opkrævning af ekstrabidrag 

eller nedsættelse af ydelser, eller 

2) inden forsikringsaftalerne indgås, skal forsikringsselskabet oplyse om, at selskabets minimums-

kapitalkrav er nedsat med 25 pct. For forsikringsaftaler, der allerede er indgået, skal denne op-

lysning gives mindst én gang om året. 

Stk. 3. For gensidige forsikringsselskaber, som er omfattet af det særligt nedsatte minimumskapitalkrav 

i § 126, stk. 6, i lov om finansiel virksomhed, skal forsikringsselskabet inden forsikringsaftalerne indgås, 

tydeligt og let forståeligt oplyse, at selskabets minimumskapitalkrav er nedsat samt gøre opmærksom 

på muligheden for opkrævning af ekstrabidrag eller nedsættelse af ydelser. For forsikringsaftaler, der 

allerede er indgået, skal denne oplysning gives mindst én gang om året. 

 

Basiskapital 

§ 16. Egenkapitalen skal opgøres i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikrings-

selskaber og tværgående pensionskasser. 

Stk. 2. Egenkapitalen skal fratrækkes udjævningsreserver inden for forsikringsklasse 14 og 15, jf. be-

kendtgørelse om udjævningsreserver inden for kredit- og kautionsforsikring. 



Stk. 3. Immaterielle aktiver skal opgøres i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsik-

ringsselskaber og tværgående pensionskasser. 

Stk. 4. For direkte og indirekte ejede aktiver, der repræsenterer en risiko på en enkelt virksomhed eller 

en gruppe af virksomheder, der udgør en samlet risiko, jf. § 356, stk. 2, i bekendtgørelse om opgørelse 

af basiskapital for forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder og om opgørelse af kapital-

grundlag for visse fondsmæglerselskaberbekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, skal de pågæl-

dende aktivers regnskabsmæssige værdi opgøres i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter 

for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 

Stk. 5. Direkte og indirekte ejede kapitalandele i datterfinansieringsinstitutter og associerede finansie-

ringsinstitutter, der skal fratrækkes i kernekapitalen, jf. § 356, stk. 4, i bekendtgørelse om opgørelse af 

basiskapital for forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder og om opgørelse af kapital-

grundlag for visse fondsmæglerselskaberbekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, skal opgøres i 

henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensions-

kasser. 

 

Drifts- og genoprettelsesplaner 

§ 17. Til brug for Finanstilsynets vurdering af, om forsikringsselskabets basiskapital er tilstrækkelig, skal 

et forsikringsselskabs ansøgning om tilladelse til forsikringsvirksomhed være ledsaget af en driftsplan 

for den virksomhed, som selskabet agter at drive. Driftsplanen skal omfatte selskabets 3 første regn-

skabsår og være kvartalsopdelt. Aflægges det første regnskab efter en periode på mindre end et år, 

skal driftsplanen omfatte denne periode og de 3 efterfølgende regnskabsår. 

Stk. 2. Driftsplanen skal omfatte følgende: 

1) En åbningsbalance som den efter afholdelse af stiftelsesomkostninger forventes at blive. 

2) De forventede regnskabsmæssige resultater i form af resultatopgørelser og balancer for de 

regnskabsår, som driftsplanen omfatter. 

3) En opstilling over de omkostninger, som skønnes at måtte afholdes til opbygning af forsikrings-

selskabets administration i løbet af den periode, som driftsplanen omfatter. 

4) For forsikringsselskaber, som driver livsforsikringsvirksomhed, angivelse af det tekniske grund-

lag m.v., som driftsplanen baseres på. 

5) Redegørelse for de påtænkte genforsikringsprogrammer og kreditværdighed (security). 

6) Oplysning om arten af de risici, som forsikringsselskabet har til hensigt at dække. 

7) For forsikringsselskaber, som driver skadesforsikringsvirksomhed, en redegørelse for baggrun-

den for selskabets forventninger til præmier for egen regning i forhold til erstatningsudgifter for 

egen regning. 

8) Redegørelse for forsikringsselskabets investeringspolitik. 

9) Beregning af forventet kapitalkrav, individuelt solvensbehov og basiskapital efter udløbet af 

hvert af de kvartaler, som driftsplanen omfatter. 

10) Oplysning om det udstyr, som forsikringsselskabet råder over til brug for virksomhed omfattet af 

forsikringsklasse 18. 

11) En vurdering af sandsynligheden for, at forsikringsselskabet inden for det første år ikke kan 

overholde kapitalkravet og det individuelle solvensbehov. 

12) En vurdering af sandsynligheden for, at forsikringsselskabet inden for det første år taber hele 

basiskapitalen. 

13) For forsikringsselskaber, som driver livsforsikringsvirksomhed, kan Finanstilsynet forlange en 

længere periode for de i nr. 11 og 12 nævnte vurderinger. 

Stk. 3. Finanstilsynet kan i øvrigt kræve de oplysninger, der skønnes nødvendige til bedømmelse af, 

om resultaterne i driftsplanen må anses for sandsynlige. 



Stk. 4. Finanstilsynet kan fastsætte, hvilken indberetningsform og opstilling driftsplanen skal følge. 

 

§ 18. Finder Finanstilsynet, at det ved de indsendte oplysninger, jf. § 17, ikke er sandsynliggjort, at for-

sikringsselskabet i den af driftsplanen omfattede periode og ved dennes udløb vil være i besiddelse af 

den nødvendige basiskapital, udstedes tilladelsen ikke. 

 

§ 19. Efter tilladelsens udstedelse skal forsikringsselskabet indsende kvartalsregnskaber til Finanstilsy-

net i en form, der gør det umiddelbart muligt at sammenholde selskabets faktiske resultater med de 

forventede resultater, der er indeholdt i driftsplanen. 

Stk. 2. Sker der en forringelse af forsikringsselskabets økonomiske stilling i forhold til driftsplanen, kan 

tilsynet træffe afgørelse om en revision af planen eller en udarbejdelse af en ny driftsplan for de følgen-

de 3 regnskabsår. 

 

§ 20. Bestemmelserne i §§ 17-19 finder tilsvarende anvendelse, når et forsikringsselskab ansøger om 

udvidelse af en gældende tilladelse, i det omfang selskabets forhold sammenholdt med den ønskede 

udvidelse af tilladelsen efter Finanstilsynets skøn gør det nødvendigt. 

 

§ 21. Har Finanstilsynet krævet, at et selskab udarbejder en plan for genoprettelse af selskabets øko-

nomiske stilling, jf. kapitel 16 i lov om finansiel virksomhed, skal denne plan mindst omfatte de 3 efter-

følgende regnskabsår. 

Stk. 2. Planen for genoprettelse skal som minimum omfatte følgende: 

1) Anslåede administrationsomkostninger. 

2) Forventede udgifter og indtægter i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed samt overta-

gelse og afgivelse af genforsikring. 

3) En forventet balance. 

4) Den forventede investeringspolitik. 

5) Skøn over størrelsen af kapitalkravet, det individuelle solvensbehov og basiskapitalen. 

6) Redegørelse for de påtænkte genforsikringsprogrammer og kreditværdighed (security). 

 

Straffebestemmelser 

§ 22. Overtrædelse af § 3, § 5, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., stk. 3, stk. 4, 2. pkt., stk. 5, 2. pkt., stk. 6, 1. og 2. 

pkt., stk. 7, 1. og 2. pkt., stk. 8, 1. og 2. pkt., stk. 9-14, § 17, stk. 1 og 2, § 19, stk. 1, og § 21 straffes 

med bøde. 

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. 

kapitel. 

 

Ikrafttræden 

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 20154. 

Stk. 2. Samtidig ophæves bBekendtgørelse nr. 966 1343 af 1227. oktober november 2009 2013 om 

solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ophæves. 

 

Finanstilsynet, den 27XX. november december 20143 

Ulrik Nødgaard 

/ Per Plougmand Bærtelsen 

 

 



Bilag 1  

Beregning af solvensbehovet på grundlag af standardmodellen 

[Uddrag] 

[...] 

Livsforsikringsopstionsrisici  

158. SB for livsforsikringsoptionsrisici før tabsabsorbering, LivOption, er lig med 

    

  maks(OptionNed,OptionOp,OptionMasse), 

    

  hvor 

    

  1) OptionNed er lig med ΔBKG ved et fald på 50 % i samtlige optionssandsynligheder i alle fremtidige år. Dog kan faldet i 

optionssandsynlighederne ikke overstige 20 %-point. Kun de policer hvor en nedgang i optionssandsynlighederne med-

fører øgede hensættelser skal indgå i beregningen. Selskabet skal for den enkelte police anvende den option (fripolice 

eller genkøb), hvorved tabet maksimeres. 

  2) OptionOp er lig med ΔBKG ved en stigning på 50 % i samtlige optionssandsynligheder i alle fremtidige år. Dog kan opti-

onssandsynlighederne ikke overstige 100 %. Kun de policer hvor en stigning i optionssandsynlighederne medfører 

øgede hensættelser skal indgå i beregningen. Selskabet skal for den enkelte police anvende den option (fripolice eller 

genkøb), hvorved tabet maksimeres. 

  3) OptionMasse er lig med ΔBKG ved en kombination af følgende to stød: 

    a. Ophør af 40 % af de forsikringskontrakter, hvor ophør resulterer i en stigning i selskabets hensættelser. 

    b. Hvis der tegnes genforsikringskontrakter, der dækker genforsikringskontrakter eller forsikringspolicer, der vil 

blive tegnet i fremtiden, og som udgør en del af selskabets hensættelse: fald på 40 % i antallet af disse fremtidi-

ge forsikringspolicer og genforsikringskontrakter. 

159. Selskabet kan vælge at beregne OptionNed og OptionOp ved følgende simplificering: 

    

  Option Ned = 0,5 · fNed · nNed · SNed, 

    

  hvor 

    

  f Ned = estimat for den gennemsnitlige udnyttelse af forsikringsoption (i %), for de forsikringspoli- 

    cer, hvor selskabet taber ved en nedgang i udnyttelsen af en forsikringsoption. Selskabet skal for den enkelte police 

anvende den option (fripolice eller genkøb), hvorved tabet maksimeres. Estimatet kan ikke blive mindre end 40 %, 



    

  n Ned = gennemsnitlige vægtede afløbstid i år for de forsikringspolicer, hvorved selskabet taber ved 

    en nedgang i udnyttelsen af en forsikringsoption. Selskabet skal for den enkelte police anvende den option (fripolice 

eller genkøb), hvorved tabet maksimeres. Den enkelte polices vægt er dens relative andel af selskabets tab ved ned-

gang i udnyttelsen af en forsikringsoption og 

    

  S Ned = summen af selskabets tab ved en nedgang i udnyttelsen af en forsikringsoption. Selskabet 

    skal for den enkelte police anvende den option (fripolice eller genkøb), hvorved tabet maksimeres, samt 

    

  Option Op = 0,5 · fOp · nOp · SOp, 

    

  hvor 

    

  f Op = estimat for den gennemsnitlige udnyttelse af forsikringsoption (i %), for de forsikringspolicer 

    hvor selskabet taber ved en stigning i udnyttelsen af en forsikringsoption. Selskabet skal for den enkelte police anvende 

den option (fripolice eller genkøb), hvorved tabet maksimeres. Estimatet kan ikke blive mindre end 67 %, 

    

  n Op = gennemsnitlige vægtede afløbstid i år for de forsikringspolicer, hvorved selskabet taber ved 

    en stigning i udnyttelsen af en forsikringsoption. Selskabet skal for den enkelte police anvende den option (fripolice eller 

genkøb), hvorved tabet maksimeres. Den enkelte polices vægt er dens relative andel af selskabets tab ved en stigning i 

udnyttelsen af en forsikringsoption og 

    

  S Op = summen af selskabets tab ved en stigning i udnyttelsen af en forsikringsoption. Selskabet for 

    den enkelte police anvende den option (fripolice eller genkøb), hvorved tabet maksimeres. 

160. Selskabet kan ikke overgå til at anvende simplificeringerne i punkt 159, såfremt det tidligere har valgt at anvende metoden 

angivet i punkt 158. 

[...] 

[...] 

Renterisici  

44. SB for renterisici for det enkelte finansielle instrument eller afledte finansielle instrument beregnes vha. tre metoder: 

  1) Fuld reprisningsmetoden (FRP-metoden), jf. punkt 50-55. 

  2) Deltakronevarighedsmetoden (DKV-metoden), jf. punkt 56-60. 

  3) Modificeret kronevarighedsmetoden (MKV-metoden), jf. punkt 61-65. 

45. FRP-metoden skal anvendes til at beregne et selskabs renterisiko på selskabets forsikringsmæssige forpligtigelser, hvor 
der tages udgangspunkt i den af Finanstilsynet offentliggjorte diskonteringsrentekurve, jf. bekendtgørelse om finansielle 
rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, bilag 8. 



46. FRP-metoden bør anvendes på finansielle instrumenter og afledte finansielle instrumenter, som er eksponeret overfor 
ikke-parallelle rentestød eller eksponeret overfor ikke-lineær rentefølsomhed (som fx konveksitet). 

47. Et selskab kan vælge at anvende DKV- eller MKV-metoden til at beregne renterisikoen på hele eller dele af selskabets 
aktiver. 

48. Et selskab kan for et givent finansielt instrument eller afledt finansielt instrument ikke skifte fra at anvende FRP-
metoden til hverken DKV- eller MKV-metoden i beregningen af SB for renterisici. Ligeledes kan et selskab for et givent 
finansielt instrument eller afledt finansielt instrument ikke skifte fra at anvende DKV-metoden til MKV-metoden i bereg-
ningen af SB for renterisici. 

49. Et selskab skal anvende en risikofri rentekurve denomineret i den samme valuta, som et givent finansielt instrument 
eller afledt finansielt instrument. 

50. FRP-metoden består af to scenarier: RenteOpFRP og RenteNedFRP. 

51. For RenteOpFRP beregnes stødet som ΔBKG ved et løbetidsafhængigt procentuelt positivt stød til de angivne punkter, 
r(t)Op, på den risikofrie rentekurve på beregningstidspunktet, jf. tabel 5. Denne værdi benævnes ΔBKG|RenteOpFRP. 
Således beregnes stress-værdien af fx det 10-årige punkt, [RStress(10)], på rentekurven som 

    

  R Stress(10) = RNuværende(10) · (1 + 0,42), 

    

  hvor 

    

  R Nuværende(10) = den nuværende værdi af det 10-årige punkt på den risikofrie rentekurve. 

52. For RenteNedFRP beregnes stødet som ΔBKG ved et løbetidsafhængigt procentuelt negativt stød til de angivne punkter, 
r(t)Ned, på den risikofrie rentekurve på beregningstidspunktet, jf. tabel 5. Denne værdi benævnes ΔBKG|RenteNedFRP. 
Således beregnes stress-værdien af fx det 10-årige punkt, [RStress(10)], på rentekurven som 

    

  R Stress(10) = RNuværende(10) · (1 - 0,31), 

    

  hvor 

    

  R Nuværende(10) = den nuværende værdi af det 10-årige punkt på den risikofrie rentekurve. 

53. Uanset punkterne 51-52 og stødene angivet i tabel 5 skal den absolutte værdiændring ved RenteOpFRP i samtlige punk-
ter på rentekurven minimum være + /- 1 %-point, jf. dog punkt 54. 

54. Hvor den ikke-stressede rente i et vilkårligt punkt er mindre end 1 0 %, stresses dette punkt ikke i RenteNedFRPskal den 
stressede rente i dette punkt antages at være lig med 0 % i RenteNedFRP. 

55. For løbetider større end 90 år, jf. tabel 5, skal et stress på +/- 20 % anvendes. For løbetider mellem punkterne angivet 
i tabel 5 findes stress ved interpolation af værdierne i tabel 5. 

    

  Tabel 5: Løbetidsafhængige procentuelle stød  
 

  Punkt t (år) r(t)_Op r(t)_Ned 

  0,25 70 % -75 % 

  0,5 70 % -75 % 

  1 70 % -75 % 

  2 70 % -65 % 

  3 64 % -56 % 

  4 59 % -50 % 

  5 55 % -46 % 

  6 52 % -42 % 

  7 49 % -39 % 

  8 47 % -36 % 

  9 44 % -33 % 

  10 42 % -31 % 

  11 39 % -30 % 

  12 37 % -29 % 

  13 35 % -28 % 

  14 34 % -28 % 

  15 33 % -27 % 

  16 31 % -28 % 



  17 30 % -28 % 

  18 29 % -28 % 

  19 27 % -29 % 

  20 26 % -29 % 

  90 20 % -20 % 
 

    

56. DKV-metoden består af to scenarier på aktivsiden: RenteOpDKV og RenteNedDKV. 

57. Stødet på aktiv-siden for RenteOpDKV beregnes som 
 

 

    

  hvor 

    

  DeltaKroneVarighed j,t = deltakronevarigheden for aktiv j i nøglepunkt t (dvs. den absolutte værdi- 

    ændring i kroner for aktiv j ved en rentestigning på 1 %-point i nøglepunkt t) og 

    

  Chok t Op = antal %-point rentekurven forskydes op i rentestigningsscenariet i nøglepunkt t, jf. 

    punkt 58. 

58. For et givent nøglepunkt t beregnes ChoktOp, som 

    

  R Nuværende(t) · r(t)Op, 

    

  hvor 

    

  R Nuværende(t) = den nuværende risikofrie rente i det t-årige punkt og 

    

  r(t)Op = det løbetidsafhængige procentuelle positive stød til det t-årige punkt på den risikofrie ren- 

    tekurve på beregningstidspunktet, jf. tabel 6. 

    

  Renteniveauet efter chokket i det t-årige punkt er således RNuværende(t) · [1 + r(t)Op]. 

    

  Tabel 6: Løbetidsafhængige procentuelle stød, DeltaKroneVarighed  
 

  Interval t (år) r(t)_Op r(t)_Ned 

  0-1] 70 % -75 % 

  ]1-5] 64 % -56 % 

  ]5-10] 48 % -38 % 

  ]10-15] 36 % -29 % 

  ]15-20] 30 % -28 % 

  ]20+ 26 % -29 % 
 

    

59. Stødet for RenteNedDKV beregnes på tilsvarende måde som i RenteOp-scenariet, hvor r(t)Op erstattes med r(t)Ned, jf. 
tabel 6. 

60. Uagtet Uanset punkterne 56-59 , og stødene angivet i tabel 6 skal den absolutte værdiændring ved RenteOpDKV  i samt-
lige punkter på rentekurven minimum være +/- 1 %-point. 

60a. Hvor den ikke-stressede rente i et vilkårligt punkt er mindre end 0 %, stresses dette punkt ikke i RenteNedDKV. 

61. MKV-metoden består af to scenarier på aktivsiden: RenteOpMKV og RenteNedMKV. 

62. Stødet på aktiv-siden for RenteOpMKV beregnes som 
 

 



    

  hvor 

    

  ModVar j = den modificerede varighed (dvs. den relative værdiændring i % ved en rentestigning på 

    1 % - point) for aktiv j, 

    

  MV j = markedsværdien af aktiv j og 

    

  Chok j Op = antal %-point rentekurven parallelforskydes op i rentestigningsscenariet for aktiv j. 

    

63. For en given modificeret varighed m (i år) for aktiv j beregnes ChokjOp som 

    

  R Nuværende(m) · r(m)Op, 

    

  hvor 

    

  R Nuværende(m) = den nuværende risikofrie rente i det m-årige punkt og 

    

  r(m)Op = det løbetidsafhængige procentuelle positive stød til det m-årige punkt på den risikofrie 

    rentekurve på beregningstidspunktet, jf. tabel 5. 

    

  Renteniveauet efter chokket for aktiv j er således RNuværende(m) · [1 + r(m)Op]. 

64. Stødet for RenteNedMKV beregnes på tilsvarende måde som i RenteOp-scenariet, hvor r(m)Op erstattes med r(m)Ned, jf. 
tabel 5. 

65. Uagtet Uanset punkterne 61-64 og stødene angivet i tabel 5 , skal den absolutte værdiændring ved RenteOpMKV i punk-
tet på rentekurven svarende til varighed m minimum være + 1 %-point.i samtlige punkter på rentekurven minimum 
være +/- 1 %-point. 

65a. Hvor den ikke-stressede rente i punktet svarende til varigheden m er mindre end 0 %, stresses dette punkt ikke i Ren-
teNedMKV. 

66. For konverterbare obligationer kan den optionsjusterede modificerede varighed anvendes fremfor den modificerede 
varighed. 

67. Uagtet hvilken eller hvilke af de tre metoder der anvendes til at beregne renterisikoen på aktivsiden, er SB for renteris i-
ci før tabsabsorbering, MkdRente, lig med ΔBKG for det af de to rentescenarier, som isoleret set maksimerer selskabets 
SB, jf. punkt 11. Dette betyder, at 

 

 

  hvor 

    

  SB|RenteOp = SB, jf. punkt 11, beregnet i RenteOp-scenariet og 

    

  SB|RenteNed = SB, jf. punkt 11, beregnet i RenteNed-scenariet. 
 



[...] 

Bilag 5 

Overgangsregler ved opgørelsen af tilstrækkelig basiskapital 
 

 Generelle regler 

1. Tilstrækkelig basiskapital for forsikringsselskaber er den kapital, som skal dække et selskabs individuelle solvensbehov, jf.§ 5, 
stk. 1, i bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber. Tilstrækkelig basiskapital for forsikringsholding-
virksomheder er den kapital, som efter fradrag skal dække summen af det største af datterselskabernes kapitalkrav og det 
individuelle solvensbehov, jf. § 4, stk. 2, i bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber. 

2. Udgangspunktet for opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital, hvor intet andet er nævnt i dette bilag, er reglerne i lov om 
finansiel virksomhed, bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, be-
kendtgørelse om opgørelse af basiskapital samt bekendtgørelse om kontributionsprincippet. 

Livsforsikringsforpligtelser 

3. Værdien af livsforsikringsforpligtelser til brug for opgørelsen af tilstrækkelig basiskapital beregnes som summen af garante-
rede ydelser (GY*), jf. punkt 4-6, bonusforpligtelser (FDB), jf. punkt 7-10, og risikotillæg, jf. punkt 11-22. 

4. GY* angiver de garanterede ydelser, hvor værdien af forsikringstagernes optioner til genkøb samt overgang til fripolice skal 
indregnes. 

5. Under hensyntagen til princippet i punkt 4 er der metodefrihed til beregningen af GY*. En minimumsløsning i forhold til be-
regningen er: 

 GY* = GY + 0,5 · (genkøbssandsynlighed · (genkøbsværdi – GY)) + 0,5 · (fripolicesandsynlighed · BFPfør maks), 

 hvor 

 GY er defineret som i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, bilag 
1, nr. 61, dog uden risikotillæg, og 

 BFPfør maks er defineret som i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskas-
ser, § 66, stk. 2, dog undtaget maksimeringen i stk. 7. 

6. Fastsættelsen af genkøbssandsynlighed og fripolicesandsynlighed skal ske erfaringsbaseret og skal ske differentieret i de 
tilfælde, hvor der er forskellig adfærd for forskellige bestande fx mellem kontributionsgrupper. 

7. FDB før fradrag af risikotillæg beregnes pr. kontributionsgruppe k og er givet som: 

 FDBk = KBk + VRHk - GY*k + AKVk (1) 

 hvor 

 VRHk er defineret som i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, 
bilag 1, nr. 59, 

 KBk er defineret som i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser § 67, 
og 

 GY*k er GY*, jf. punkt 4-6, for kontributionsgruppe k. 

 AKVk er den akkumulerede værdiregulering for kontributionsgruppe k givet som: 
 

 

 hvor 

 AKVik = den akkumulerede værdiregulering for police i i kontributionsgruppe k, 
 

 

 n = antallet af policer i kontributionsgruppe k. 

 AKV i ligning (1) sikrer, at såfremt der er tale om en police, som er styrket vil, der blive taget højde for, at styrkelsen ikke 
indgår i VRH. For en police i som ikke er styrket er AKVi = 0. 

 Derudover gælder det, at for den enkelte police j i kontributionsgruppe k skal FDBjk ≥ 0. 

 Forskellen mellem VRHk og GY*k (såfremt denne er positiv) udgør den individuelle del af FDB i kontributionsgruppe k, mens 
KBk udgør den kollektive del af FDBk. 

8. Ved opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital er FDBk tabsabsorberende og kan indgå i TABkHens som angivet i bilag 1, 



punkt 28 ff. , jf. dog punkt 17-18 i dette bilag. 

9. Hensættelser til unit-link forsikrings- og investeringskontrakter opgøres som defineret i § 68 i bekendtgørelse om finansielle 
rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, jf. dog punkt 3-8 for unit-link kontrakter med element af 
garanti. 

10. Den valgte metode og vurderingen bag valget, herunder fastsættelsen af genkøbssandsynlighed og fripolicesandsynlighed, 
skal dokumenteres som en del af opgørelsen af tilstrækkelig basiskapital. 

Risikotillæg 

11. For både livsforsikrings- og skadesforsikringsforpligtelser skal der beregnes risikotillæg. Dog skal der ikke beregnes et risiko-
tillæg for unit-link livsforsikringsforpligtelser uden nogen elementer af garanti. 

12. I opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital fratrækkes risikotillægget for skadesforsikringsforpligtelser. 

13. Risikotillægget er den samlede kapitalomkostning en tredjepart vil blive belastet med, hvis tredjeparten overtog forsikrings-
forpligtelserne. 

14. Risikotillægget skal beregnes pr. kontributionsgruppe. De yderligere antagelser bag beregningen af risikotillægget er: 

 1) Det overtagende selskab indeholder ingen forsikringsforpligtelser eller basiskapitalgrundlag, 

 2) De overdragne forsikringsforpligtelser inkluderer eventuelle genforsikringsaftaler og/eller SPV’er, 

 3) Værdien af bedste skøn af forsikringsforpligtelserne modsvares af aktiver som minimerer markedsrisikoen målt ved SB. 

15. Herefter beregnes risikotillægget som: 
 

 

 hvor 

 Risikotillæg(t)k = kontributionsgruppe k’s risikotillæg, 

 CoC = kapitalomkostningsprocenten fastsat til 6 %, og 

 SB(t)khyp = solvensbehovet for det modtagne selskab for kontributionsgruppe k beregnet efter forudsætningerne i punkt 
14. Denne skal indeholde forsikringsrisici, modpartsrisici, operationelle risici samt væsentlige markedsrisici, som ikke kan 
afdækkes, dog ikke eventuelle renterisici. 

16. Risikotillægget for livsforsikringsforpligtelser for kontributionsgruppe k dækkes af kontributionsgruppe k’s individuelle del 
af FDBk i det omfang det er muligt, herefter kontributionsgruppe k’s kollektive del af FDBk i det omfang det er muligt, og 
herefter af basiskapitalen. 

17. Følgende rækkefølge skal anvendes i beregningen af selskabets solvensbehov, hensættelserne og risikotillægget for kon-
tributionsgruppe k: 

 1) GY*k og FDBk før fradrag af risikotillæg beregnes. 

 2) Risikotillægk hvor SB(t)khyp beregnes ud fra punkt (1). 

 3) FDB efter fradrag af risikotillægget beregnes som FDBk - Risikotillægk ≥ 0. 

 4) Basissolvensbehovet BSBk efter tabsabsorbering på baggrund af bufferne i punkt (3) beregnes, men hvor der endvide-
re skal tages højde for kontribution som angivet i bilag 1, punkt 30. 

18. I beregningen af SB(t)khyp skal operationel risiko for kontributionsgruppe k allokeres til kontributionsgruppen svarende til 
den relative andel af værdien af selskabets livsforsikringsforpligtelser til brug for opgørelsen af tilstrækkelig basiskapital, jf. 
punkt 3. 

19. Der kan anvendes forskellige simplifikationer til at beregne SB(t)khyp, jf. punkt 20. Valget af metode skal afspejle typen af 
forsikringsforpligtelser. 

20. De mulige simplifikationer kan opstilles hierarkisk fra mest til mindst kompleks: 

 1) Fuld beregning af alle fremtidige SB(t)khyp. 

 2) Anvendelse af proxies for udvalgte undermoduler i SB(t)khyp. 

 3) Anvendelse af proxy for fremtidige SB(t)khyp. 

 4) Beregning af ∑SB(t)khyp samlet, fx ved brug af forpligtelsernes varighed. 

21. For en skadesforpligtelse er det også muligt at beregne risikotillægget som en procentdel af forsikringsforpligtelsens bed-
ste skøn. 

22. Den valgte metode og vurderingen bag valget, herunder valg af simplifikation til beregningen af SB(t)khyp, skal dokumen-
teres som en del af opgørelsen af tilstrækkelig basiskapital. 

Forventet fremtidigt overskud for skadesforpligtelser 

23. I opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital for skadesforsikringsforpligtelser indgår forventet fremtidigt overskud (FFO). 

24. Den valgte metode til beregning af FFO skal dokumenteres som en del af opgørelsen af tilstrækkelig basiskapital. 

25. FFO for skadesforsikringsforpligtelser opgøres brutto (dvs. før genforsikring) som forskellen mellem præmiehensættelserne 
beregnet som i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser § 69, og 
bedste skøn for præmiehensættelserne beregnet efter overgangsbestemmelserne defineret i punkt 30-34. 



26. Beregningen af FFO til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital skal tage hensyn til forretning, der er afgivet til genfor-
sikring. 

Ændring i værdiansættelse af erstatningshensættelser 

27. I opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital indgår ændringen i værdiansættelse af erstatningshensættelser. 

28. Ændringen opgøres brutto som forskellen mellem erstatningshensættelserne beregnet som i bekendtgørelse om finansielle 
rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser § 70 og bedste skøn for erstatningshensættelserne op-
gjort efter overgangsbestemmelserne defineret i punkt 35-36. 

29. Beregningen af ændringen i værdiansættelse af erstatningshensættelser til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital 
skal tage hensyn til den forretning, der er afgivet til genforsikring. 

Skadesforsikringsforpligtelser 

30. Værdien af bedste skøn for præmiehensættelser til brug for opgørelsen af tilstrækkelig basiskapital beregnes som det 
sandsynlighedsvægtede gennemsnit af fremtidige betalingsstrømme for forsikringsbegivenheder, der indtræffer efter 
beregningstidspunktet. 

31. Beregningen kan tage udgangspunkt i præmiehensættelsen defineret i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsik-
ringsselskaber og tværgående pensionskasser, § 69, stk. 1. Der kan eksplicit tages hensyn til sandsynligheden for udnyt-
telse af forsikringsoptioner, omkostnings- og erstatningsprocenter. 

32. En mulig simplifikation kan tage udgangspunkt i de regnskabsmæssige præmiehensættelser og combined ratio som defi-
neret i bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser § 69, stk. 2, hen-
holdsvis bilag 1, nr. 30. 

33. Den simpleste beregningsmetode er at anvende præmiehensættelserne som defineret i bekendtgørelse om finansielle 
rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser § 69, stk. 2. 

34. Selskabet kan ikke overgå til at anvende en simplificering, jf. punkt 32-33, såfremt det tidligere har valgt, at anvende 
metoden angivet i punkt 30-31. 

35. Værdien af bedste skøn for erstatningshensættelser til brug for opgørelsen af tilstrækkelig basiskapital beregnes som det 
sandsynlighedsvægtede gennemsnit af fremtidige betalingsstrømme for forsikringsbegivenheder, der er indtruffet før 
beregningstidspunktet. 

36. Beregningen kan tage udgangspunkt i erstatningshensættelsen defineret i bekendtgørelse om finansielle rapporter for 
forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser § 70, dog undtaget stk. 4 således, at der altid diskonteres. 

37. De valgte metoder og vurderingen bag valget skal dokumenteres som en del af opgørelsen af tilstrækkelig basiskapital. 

Øvrige ændringer for skadesforsikringsselskaber 

38. I opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital tillægges det beløb svarende til forskellen mellem erstatningshensættelserne 
f.e.r. før og efter diskontering for forsikringsklasse 3-18 (kun skade) opgjort efter bekendtgørelse nr. 915 af 12. september 
2012 om opgørelse af basiskapital § 36, stk. 2, nr. 4. 

39. 
 
 

I opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital tillægges det beløb svarende til udjævningsreserven inden for forsikrings-
klasse 14 og 15 (kun skade), jf. bekendtgørelse nr. 1405 af 14. december 2004 om udjævningsreserver inden for kredit- 
og kautionsforsikring. 

 Ændring i værdiansættelsen af direkte og indirekte ejede aktiver, der repræsenterer en risiko på  

en enkelt virksomhed eller en gruppe af virksomheder, der udgør en samlet risiko for forsikringsselskabet 

40. I opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital tillægges et beløb for direkte og indirekte ejede aktiver, der repræsenterer en risiko på en enkelt 

virksomhed eller en gruppe af virksomheder, der udgør en samlet risiko for forsikringsselskabet, svarende til beløbet i medfør af § 35, stk. 2, nr. 3, i 

bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder og om opgørelse af kapitalgrundlag for visse 

fondsmæglerselskaber. 

Forsikringsholdingvirksomheder 

410. I opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital for forsikringsholdingvirksomheder indgår:  

1) Et datterselskabs basiskapital, hvis datterselskabets kapitalkrav er større end det individuelle solvensbehov. 

1)2) Et datterselskabs tilstrækkelige basiskapital, hvis datterselskabets individuelle solvensbehov er 

større end kapitalkravet.I opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital for forsikringsholding-

virksomheder indgår særlige bonushensættelser, der medregnes i kernekapitalen i datter-

selskabet, i det omfang de særlige bonushensættelser dækker risici opgjort i dattersel-

skabet. 

42. I opgørelsen af den tilstrækkelige basiskapital for forsikringsholdingvirksomheder indgår særlige bonushensættelser (type B), der medregnes i 

kernekapitalen i datterselskabet, jf. § 34 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder og 
om opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber, samt særlige bonushensættelser (type A), der medregnes i den supplerende kapital 
i datterselskabet, jf. § 40 i bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder og om opgørelse 

af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber, i det omfang de særlige bonushensættelser dækker risici opgjort i datterselskabet. 
 



 


