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Indledning
Danskernes pensionsopsparinger har gennem

koen, er det ekstra vigtigt, at pensionsselska-

flere år flyttet sig fra garanterede pensioner

berne kommunikerer tydeligt, hvad kunderne

til mere eller mindre ugaranterede pensioner,

kan forvente at få udbetalt i pension – og

hvor kunderne – helt eller delvist – har risiko-

hvad risikoen er. Det er er vigtigt for, at

en for, at fx investeringsafkastet af pensions-

kunderne kan træffe de rigtige beslutninger

opsparingen bliver lavere end ventet.

om deres pensioner og andre økonomiske
forhold.

Pensionsselskaberne har udviklet de nye
produkter for at kunne give kunderne de

I marts 2017 lancerede Forsikring & Pension

bedst mulige pensioner i en situation med

derfor en åbenheds- og forbrugerplan med

lavt renteniveau og ændret regulering

fire initiativer. Ifølge planen skal der være

(risikobaserede solvenskrav). De ugarante-

brancheregler inkl. konkrete løsningsmodel-

rede produkter gør det muligt at tage mere

ler på plads inden udgangen af marts 2018.

investeringsrisiko og dermed opnå et højere

Forsikring & Pension offentliggør derfor nu

forventet afkast til kunderne.

brancheregler og løsningsmodeller for de
fire initiativer.

Men produkterne stiller også nye krav til,
hvordan pensionsselskaberne skal informere

23. marts 2018

deres kunder. Når kunden selv bærer risi-

Forsikring & Pensions nye forbrugerinitiativer
Pensionsprognoser med information om risiko og udbetalingsforløb. Kunden
skal have information om både den forventede pensionsudbetaling og usikkerheden på den forventede udbetaling. Det gøres ved, ud over den forventede
udbetaling, også at vise en højere og en lavere udbetaling. Den pension, som
kunden ender med faktisk at få, vil med stor sandsynlighed (90 pct.) ligge mellem den høje og den lave udbetaling.
Ens risikomærkning af markedsrenteprodukter. Der indføres ensartet risikomærkning af den kortsigtede risiko og af risikoen på pensionsudbetalingen.
Der fastsættes i den forbindelse krav til, hvor meget kortsigtet risiko der må
være i pensionsordninger, som betegnes hhv. ”høj”, ”mellem” og ”lav” risiko eller
lignende.
Åbenhed om porteføljesammensætning. Selskaberne skal offentliggøre, hvad
kundernes pensionsopsparing er investeret i – opdelt på de samme aktivklasser,
som prognoserne og risikomærkningen er baseret på.
Retningslinjer for prudent person-princippet. Prudent person-princippet
betyder, at pensionsselskaberne skal investere, så kundernes interesser tilgodeses bedst muligt, herunder så kunderne kan få den pension, de er blevet stillet
i udsigt. Forsikring & Pension har opstillet syv best practice-retningslinjer for,
hvordan selskaberne lever op til prudent person-reglerne.
De fire nye initiativer supplerer den omfattende kundeinformation, som findes i
pensionsmarkedet i forvejen. Der er bl.a. fuld gennemsigtighed om omkostninger og historiske afkast.
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Pensionsprognoser
med information om risiko
og udbetalingsforløb
Det er vigtigt for kunderne at kunne se, hvor

bliver lavere end forventet – eller om der er

meget de kan forvente at få i pension – og

brug for at spare mere op eller skifte til en

hvor godt og dårligt det kan gå. Derfor skal

lavere risiko.

pensionsprognoserne fremover ikke kun vise,
hvor meget pensionsselskabet forventer,

For kunder med ratepensioner og livrenter

at kunden vil få i pension, men som noget

vil vi desuden vise, hvordan pensionsudbe-

nyt også vise usikkerheden – risikoen – på

talingen forventes at udvikle sig, mens man

prognosen.

er på pension. Der skal som minimum vises
prognose for det 1., 5. og 15. år.

De nye prognoser vil være et redskab for
kunden til at vurdere, om hun/han er trygge
ved ikke mindst det scenarie, hvor pensionen

Eksempel på prognose – kunde med 20 år til pensionering og middel risiko

Pr. måned

1. år

5. år

15. år

Udbetaling ved højt investeringsafkast

33.350 kr.

33.600 kr.

34.100 kr.

Udbetaling ved forventet investeringsafkast

25.000 kr.

25.000 kr.

25.000 kr.

Udbetaling ved lavt investeringsafkast

18.400 kr.

18.200 kr.

17.800 kr.

Kun meget lille sandsynlighed
for højere eller lavere pension

de fremtidige investeringsafkast. Den høje

Prognoserne skal beregnes med en sandsyn-

tidige investeringsafkast og dermed højere

lighedsbaseret beregningsmetode. Vi ønsker

pensionsudbetaling. Den lave udbetaling,

at kunne fortælle kunden: ”Din pension kom-

som vises i prognosen, afspejler, at der kun

mer med stor sandsynlighed (90 pct.) til at

er 5 pct. risiko for lavere udbetaling som

ligge inden for dette interval” – dvs. mellem

følge af lavere investeringsafkast.

udbetaling, som vises i prognosen, afspejler,
at der kun er 5 pct. chance for højere frem-

den høje og den lave udbetaling, som er vist
i prognosen.

Den forventede udbetaling er det bedste
bud på den fremtidige pension baseret på

Med hjælp fra forskere fra CBS har vi ud-

de forudsætninger, som er beskrevet på

viklet en beregningsmetode, som gør det

næste side.

muligt at kvantificere usikkerheden på
pensionen på basis af usikkerheden om
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Beregningsforudsætninger

Udvidelsen af de fælles forudsætninger for

Den fremtidige pensionsudbetaling afhæn-

afkast m.v. med mere detaljerede aktivklas-

ger af en lang række fremtidige forhold.

ser sker for bedre at kunne afspejle forskel-

Prognoserne er derfor baseret på forudsæt-

lige aktivtypers risikoegenskaber. Det er

ninger om, hvordan disse forhold vil udvikle

vigtigt, når prognoserne fremover ikke kun

sig.

skal vise en forventet udbetaling, men også
usikkerheden (risikoen). Desuden skal de

Nogle af forudsætningerne er fastsat i de

fælles forudsætninger om afkast m.v. også

fælles forudsætninger for afkast af relevante

ligge til grund for den risikomærkning, som

aktivklasser, som anvendes til prognosebe-

vi indfører – se side 7.

regninger af både Forsikring & Pensions og
Finans Danmarks medlemmer. Det samlede

Det er helt afgørende, at valget af fælles

sæt af fælles forudsætninger for Forsikring &

forudsætninger for afkast m.v. er så præcist

Pensions medlemmer omfatter:

som muligt. Forsikring & Pension og Finans
Danmark har derfor besluttet at nedsætte

– Investeringsafkast. Fremover vil de fæl-

et uafhængigt, sagkyndigt råd, som skal

les forudsætninger indeholde forventede

fastsætte forudsætningerne. Forsikring &

afkast og risikoforudsætninger for 10

Pension og Finans Danmark ønsker at sikre

forskellige aktivklasser. På langt sigt (efter

den højest mulige troværdighed omkring de

de første 10 år) vil der som i dag kun være

beregningsforudsætninger, som lægges til

to aktivklasser: Aktier og obligationer.

grund for kundernes pensionsprognoser.

– Inflation.
– Investeringsomkostninger. Fælles forud-

Ud over de fælles forudsætninger for afkast
m.v. skal de enkelte selskaber også offentlig-

sætninger for størrelsen af investerings-

gøre forudsætninger om en række forhold,

omkostningerne er noget nyt fra 2019.

som er mere specifikke for den enkelte pen-

Hidtil har pensionsselskaberne anvendt

sionsordning, bl.a.:

egne investeringsomkostninger i progno-

– Investeringssammensætning, herunder fx

seberegningen.
– Skattesats (pensionsafkastbeskatning).
Der forudsættes uændret sats i forhold til

planlagt risikonedtrapning (livscyklusprodukter)
– Størrelsen af fremtidige indbetalinger

i dag.

Aktivklasser i de fælles forudsætninger for Forsikring & Pensions medlemmer

Kort sigt (år 1-10)

Langt sigt (år 11- )

1.

Stats- og realkreditobligationer

Obligationer

2.

Investment grade obligationer

Obligationer

3.

High-yield obligationer

Obligationer

4.

Emerging markets statsobligationer

Obligationer

5.

Globale aktier (developed markets)

Aktier

6.

Emerging markets aktier

Aktier

7.

Private Equity

Aktier

8.

Infrastruktur

Obligationer

9.

Ejendomme

Obligationer

10. Hedgefonde

Obligationer
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– Forsikringspriser
– Andre omkostninger end investeringsomkostninger, bl.a. omkostninger til administration af tilknyttede forsikringsdækninger m.v.

prognoser skal indeholde. Prognoser for
pensionsordninger med livsvarige ydelser
skal endvidere indeholde en tekst, som gør
kunden opmærksom på, at hvis forventningerne til den gennemsnitlige levetid ændrer
sig i fremtiden, kan udbetalingerne blive

For pensionsordninger med livsvarige

lavere eller højere, end hvad der fremgår af

ydelser skal prognosen beregnes på grund-

prognosen.

lag af pensionsselskabets forventninger til
kundernes fremtidige levetider. Fremover er
forventede fremtidige levetidsforbedringer i

Samme beregningsmetode
for alle

prognoserne. Det betyder, at der skal ta-

Alle selskaber skal regne med samme me-

ges højde for, at opsparingen – når kunden

tode for at sikre sammenlignelige prognoser

når frem til pensioneringstidspunktet – skal

på tværs af selskaber.

der krav om, at alle selskaber skal indregne

strække over en længere årrække, end hvad
der ville være tilfældet med de nuværende

Metoden skal også bruges for alle typer af

levetider.

pensionsordninger, både
– ugaranterede og garanterede produkter

Usikkerhedsfaktorer
De fremtidige investeringsafkast er meget

– markedsrenteprodukter og gennemsnitsrenteprodukter.

afgørende for, hvor stor en pensionsudbetaling kunden ender med at få. Usikkerheden

Èn metode for alle sikrer, at kunderne for

på de forventede investeringsafkast er større

eksempel kan bruge prognoserne som en del

end usikkerheden på de fleste andre bereg-

af deres beslutningsgrundlag ved valg mel-

ningsforudsætninger nævnt på side 5.

lem et garanteret og et ugaranteret pensionsprodukt. Ofte vil den forventede og den

Samtidig er det muligt at kvantificere usik-

høje udbetaling være højere i det ugarante-

kerheden på investeringsafkastene ved hjælp

rede produkt end i det garanterede produkt,

af den model, vi har udviklet med hjælp fra

mens den lave udbetaling vil være højest

forskere fra CBS (se side 4). Derimod giver

i det garanterede produkt. Det vil kunden

det fx ikke mening at forsøge at sætte tal på

kunne se med de nye prognoser. Herved kan

sandsynligheden for, at politikerne ændrer

kunden se, at prisen for et højere forventet

reguleringen i fremtiden.

afkast er en højere risiko for lavt afkast.

Derfor har vi valgt at basere den usikkerhed,
vi viser i prognoserne, på usikkerheden om
de fremtidige investeringsafkast. Usikkerheet lavt scenarie for den fremtidige pensions-

Hvornår får kunderne de nye
prognoser?

udbetaling. Med andre ord afspejler de tre

– Fra 1. januar 2019 vil den forventede

udbetalinger, som vises i prognosen – den

udbetaling være baseret på eksterne,

forventede, den høje og den lave udbetaling

uafhængige eksperters bud på de

– tre forskellige scenarier for de fremtidige

fremtidige afkast for detaljerede aktiv-

investeringsafkast.

klasser.

den skal som nævnt vises i form af et højt og

– Senest fra 1. januar 2020 vil prognoUsikkerheden på de øvrige beregningsforud-

serne vise usikkerheden på den forven-

sætninger, som ligger bag prognosen, skal

tede udbetaling (dvs. udbetalingen ved

beskrives verbalt i prognosen. Forsikring &

højt og lavt investeringsafkast).

Pension har fastsat en fælles tekst, som alle
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Ens risikomærkning af
markedsrenteprodukter
Pensionsopsparing er en meget langsigtet

selskaberne sørger for at nedtrappe risikoen

form for opsparing. Kunden skal typisk først

i takt med, at kunden nærmer sig pensions-

bruge pengene om mange år. Selv hvis man

alderen.

er på vej på pension eller allerede er gået på
pension, skal man som oftest kun bruge en

Fra tid til anden sker der større eller mindre

begrænset del af den samlede opsparing nu

nedture på de finansielle markeder, som

og her.

medfører, at markedsrentekundernes opsparing bliver mindre værd. Men de finansielle

Pensionsselskaberne har derfor mulighed for

markeder kommer som oftest hurtigt igen.

at investere en relativt stor del af kundernes

Og hvis kunden først skal bruge pengene om

opsparing i risikofyldte aktiver som fx aktier

mange år, har udsvingene reelt ingen betyd-

og ejendomme. Dermed kan kunderne opnå

ning for kunden.

et højere forventet afkast. Det afkast, man
kan forvente at få – set over en længere

Finanskrisen i 2008 resulterede i store nega-

periode – afhænger af, hvor stor en risiko

tive afkast på ugaranterede markedsrente-

man løber. Aktiver med højere risiko – fx

produkter. Hele 24 pct. af opsparingen tabte

aktier – har et højere forventet afkast end

en typisk kunde på 35 år i 2008. Men alle-

aktiver med lav risiko, fx obligationer med

rede to år efter var tabene indhentet igen,

kort løbetid.

og otte år efter finanskrisen var pensionsformuen vokset med 71 pct.

Kunder med markedsrentepensioner vil
derfor – helt naturligt – opleve, at værdien af

Det væsentlige for kunden er, hvor mange

deres pensionsopsparing svinger op og ned

penge der er til rådighed, når pensionen

undervejs i opsparingsforløbet. Hvor store

til sin tid kommer til udbetaling – og hvad

udsvingene er, afhænger af, hvor stor en del

risikoen er for, at udbetalingsbeløbet bliver

af opsparingen der er investeret i risikofyldte

et andet end forventet. Det er netop dét,

aktiver. Yngre personer vil typisk have større

kunden fremover vil blive informeret om i

investeringsrisiko end ældre, fordi pensions-

form af de tre tal i pensionsprognosen: Den

Akkumuleret nettoafkast i markedsrenteprodukter (typisk kunde 35 år, hele branchen)

Akkumuleret nettoafkast i markedsrente - typisk kunde 35 år
75%
65%

55%
45%
35%
25%
15%

5%
-5%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-15%
-25%
Kilde: Forsikring & Pension – data fra www.faktaompension.dk.

2015

2016
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forventede udbetaling samt usikkerheden

benævner deres produkter fx ”mellem ri-

herpå (udbetalingen ved hhv. ”højt” og ”lavt”

siko”, så skal det betyde det samme i begge

investeringsafkast).

selskaber. Vi vil derfor:
– Stille krav til, hvor meget investeringsrisiko

Men samtidig er det selvfølgelig vigtigt, at

der må være i produkter, som betegnes

kunden forstår, at hun/han på et eller andet

”høj”, ”mellem” og ”lav” risiko eller lignen-

tidspunkt sandsynligvis vil opleve, at opspa-

de.

ringen bliver mindre værd nu og her, også
selvom det typisk kun vil være relativ kortvarigt. Og det er vigtigt, at kunden også kan
få en idé om, hvor meget opsparingen kan
falde.

Risikomærkning af kortsigtet
investeringsrisiko
Fremover skal alle markedsrenteprodukter

Derfor laver Forsikring & Pension to forskel-

risikomærkes på en skala fra 1 til 5 ud fra

lige supplerende risikomærkninger af mar-

investeringsrisikoen på 1-års sigt, dvs. ud fra

kedsrentepensionsordningerne:

risikoen for, at pensionsopsparingen falder i

– Risikomærkning af den 1-årige investe-

værdi i løbet af det næste år som følge af en

ringsrisiko

nedtur på de finansielle markeder.

– Risikomærkning af risikoen på den fremtidige pensionsudbetaling.

Da mange produkter indeholder en automatisk nedtrapning af investeringsrisikoen
i takt med kundens alder, skal der laves en

De to risikomærkninger vil gøre det lettere

mærkning af risikoen på ethvert tidspunkt i

at sammenligne risikoen i pensionsordnin-

livsforløbet.

gerne på tværs af produkter og selskaber.
Og det vil som nævnt blive lettere for den

Hvis selskabet tilbyder kunden tre forskellige

enkelte kunde at forstå sin risiko – og ikke

investeringsforløb – høj, mellem og lav risiko

mindst sammenhængen mellem den kortsig-

– så vil alle tre forløb have forholdsvis høj

tede investeringsrisiko og usikkerheden på

1-årig investeringsrisiko, når kunden er ung.

den fremtidige pensionsudbetaling.

Og risikoen vil i alle tre forløb blive aftrappet
frem mod pensionsalderen. Typisk vil risiko-

Det er desuden en forudsætning for ensartet

mærkningen kunne se ud som vist på grafen

risikomærkning, at hvis to selskaber begge

nedenfor.

Eksempel på risikomærkning i et selskabs tre investeringsprofiler

Risikoklasse
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År før/efter pensionering

Lav risiko

Mellem risiko

Høj risiko

Lav risiko

Mellem risiko

Høj risiko
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Selskaberne skal vise risikomærkningen på
deres hjemmesider og henvise til den i de
pensionsprognoser, som de giver til kun-

Mærkning af risikoen på
pensionsudbetalingen

derne. Risikomærkningen skal også vises på

Som nævnt skal kunderne først bruge op-

www.faktaompension.dk, hvor man kan sam-

sparingen, når de går på pension, og der

menligne pensionsordninger i alle pensions-

er derfor i de fleste tilfælde lang tid til at

selskaber.

genvinde det tabte oven på fx et stort aktiekursfald.

Selskabet skal endvidere vise eller linke til
en figur, som ”oversætter” de fem risikoklas-

Derfor laver Forsikring & Pension også en

ser til en faktisk tabsrisiko. For eksempel kan

risikomærkning af risikoen på kundens frem-

man se, at hvis man er i risikoklasse 3, kan

tidige pensionsudbetaling – dvs. risikoen for,

opsparingen højst falde med 18 pct. på et år

at kunden ender med at få en anden udbe-

(med 95 pct. sandsynlighed). Hermed kan

taling end forventet, herunder evt. en lavere

kunden få en idé om størrelsesordenen i de

udbetaling.

tilbageslag i opsparingen, som man typisk
kan komme til at opleve i enkelte år, når man

Denne risikomærkning har direkte sammen-

sparer op gennem et helt liv.

hæng med den usikkerhed, som skal vises i
prognosen – se ovenfor. Prognosen vil vise

Tabellen nedenfor viser et eksempel på

et højt, et lavt og et forventet udbetalings-

tabsrisikoen i de fem risikoklasser. Interval-

beløb. Mærkningen af risikoen på pensions-

lerne for risikoklasserne fastsættes endeligt,

udbetalingen oversætter de tre beløb til et

når vi kender de fælles forudsætninger for

nøgletal, så kunden let kan sammenligne

afkast m.v. for 2019, og de opdateres årligt.

risikoen med andre kunders risiko. Hvis kun-

De fælles forudsætninger udmeldes senest

den har flere forskellige pensionsordninger,

15. september 2018.

kan kunden også bruge risikomærkningen
til at sammenligne risikoen på de forskellige

Risikoklasse

Værdien af din

ordninger.

		

opsparing kan på et år

		

højst* falde med...

Til forskel fra risikomærkningen af den 1-åri-

5

26 %

ge investeringsrisiko er risikomærkningen af

4

22 %

3

18 %

Derfor skal hver enkelt kunde have oplyst sit

2

14 %

eget nøgletal for udbetalingsrisikoen. Nøgle-

1

10 %

den fremtidige pensionsudbetaling specifik
for den enkelte kunde med en given alder.

tallet skal oplyses i prognosen.

* Med 95 pct. sandsynlighed

Hvornår skal der ske
risikomærkning af 1-årig
risiko?
Fra 1. januar 2019.

Hvornår skal der ske
risikomærkning af fremtidig
udbetalingsrisiko?
Fra 1. januar 2020. Risikomærkningen
af udbetalingsrisikoen beregnes på
grundlag af usikkerheden på kundens
prognose, som skal vises i prognoserne
senest fra 1. januar 2020.
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Krav til risikoindholdet i ”høj”,
”mellem” og ”lav” risiko

hold tit, har selskaberne lov til at overskride

Mange pensionsselskaber giver deres mar-

Som nævnt er de fleste markedsrentepro-

kedsrentekunder valget mellem forskellige

dukter indrettet sådan, at investerings-

investeringsprofiler: ”Høj risiko”, ”mellem

risikoen aftrappes i takt med, at kunden

risiko” og ”lav risiko”. Hidtil har selskaberne

nærmer sig pensionsalderen, og ofte også

frit kunnet definere risikoindholdet i profi-

efter pensionsudbetalingerne er startet. Det

lerne med det resultat, at fx ”mellem risiko”

betyder, at der ikke kan defineres et simpelt

ikke nødvendigvis betyder det samme i alle

interval for, hvor meget risiko der må være i

selskaber.

fx ”mellem” risiko. Intervallet må nødvendig-

grænserne lidt i kortere tid.

vis afhænge af kundens alder.
Forsikring & Pension mener, at kunderne bør
kunne vide sig sikre på, at fx ”mellem risiko”

Vi definerer derfor nogle aldersafhængige

i ét selskab betyder nogenlunde det samme

grænser mellem høj, mellem og lav risiko –

som ”mellem risiko” i andre selskaber. Derfor

dvs. nogle ”bånd”, hvor risikoen nedtrappes

indfører vi nu fælles krav til risikoindholdet i

med alderen. Båndene fastsættes endeligt,

markedsrenteprodukter, som hedder no-

når vi pr. 15. september 2018 kender de fæl-

get med ”høj”, ”mellem” og ”lav” risiko eller

les forudsætninger for afkast m.v. for 2019.

lignende.
Hvis et produkt, der fx hedder ”middel ri-

Hvornår skal selskaberne
efterleve kravene til
risikoindhold?

siko”, har en højere risiko end det maksimalt
tilladte, skal selskabet enten reducere risikoen i produktet eller ændre produktets navn
til ”høj risiko”. Da det er dyrt for selskabet og

Fra 1. januar 2019.

kunderne at ændre navn og/eller risikoind-

Eksempel på krav til risikoindhold i ”høj”, ”mellem” og ”lav” risiko

5

Risikoklasse

4

3

2

Et selskabs profil
”Lav risiko”

Risikoen skal reduceres eller
skifte navn til ”Mellem risiko”

1
30

25

20

15

10

5

0

År før/efter pensionering

-5

-10

-15

-20
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Åbenhed om
porteføljesammensætning
Risikoen på pensionsprodukterne afhænger

Der skal vises både den strategiske investe-

af, hvad pensionsopsparingen er investeret i.

ringsfordeling, som selskabets bestyrelse har

De to risikomærkninger bliver derfor baseret

besluttet, at selskabet skal tilstræbe, og den

på investeringssammensætningen i produk-

faktiske investeringsfordeling. Den faktiske

terne og på de tilhørende forventninger til

fordeling kan i kortere perioder afvige lidt fra

afkast og risiko, som fastsættes af eksterne,

den strategisk besluttede fordeling, bl.a. på

uafhængige eksperter.

grund af rebalancering, udnyttelse af markedsmæssige muligheder m.v.

Selskaberne skal på deres hjemmesider vise
investeringsfordelingerne opdelt på investe-

Porteføljeoplysningerne vil også blive vist på

ringsprofiler (høj, mellem, lav risiko osv.) og

www.faktaompension.dk, hvor man kan sam-

for udvalgte aldre (30, 15 og 5 år før pensio-

menligne pensionsordninger i alle pensions-

nering samt 5 år efter pensionering).

selskaber.

Investeringsfordelinger skal også vises for
gennemsnitsrenteprodukter. Her skal der
vises fordelinger for hver rentegruppe.
Oplysningerne skal vises pr. 31. december og

Hvornår skal selskaberne vise
porteføljeinformationer?

opdateres årligt.

Fra 1. januar 2019.

Eksempel på porteføljeinformation – kunde med 30 år til pensionering

		
31. december 2018

Høj risiko

Mellem risiko

Strategisk Faktisk

Strategisk Faktisk

Lav risiko
Strategisk

Faktisk

Stats- og realkreditobligationer

0%

0%

4%

6%

20 %

24 %

Investment grade obligationer

0%

0%

1%

1%

5%

5%

High-yield obligationer

6%

5%

7%

7%

6%

6%

Emerging markets statsobligationer

5%

6%

4%

4%

3%

3%

Globale aktier (developed markets)

60 %

57 %

47 %

45 %

33 %

29 %

Emerging markets aktier

11 %

14 %

8%

7%

6%

5%

Private Equity

9%

8%

7%

6%

5%

4%

Infrastruktur

3%

4%

6%

8%

6%

8%

Ejendomme

5%

6%

13 %

14 %

13 %

14 %

Hedgefonde

1%

0%

3%

2%

3%

2%
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Branchefælles retningslinjer
for efterlevelse af prudent
person-princippet
Der er en omfattende regulering, som sikrer,

Reguleringen er risikobaseret. Regulerin-

at pensionsselskaberne forvalter pensi-

gen fokuserer på, at selskabernes ledelser

onspengene i kundernes bedste interesse.

skal forstå den risiko, de tager på vegne af

Reguleringen stiller krav om meget udstrakte

selskabet og kunderne. Og kravene til pensi-

kontrolforanstaltninger internt i selskaberne.

onsselskaberne afhænger af risikoens karak-

Samtidig giver reguleringen myndighederne

ter og størrelse.

en række beføjelser, når de skal føre tilsyn
med selskaberne.

Omfattende regulering og effektive tilsynsinstrumenter
– Kapitalkrav. Risikobaserede solvenskrav, hvor kravet til, hvor meget kapital selskabet skal have, afhænger af de risici, selskabet har påtaget sig. Kapitalkravet er alt
andet lige større, hvis selskabet har garanteret kunderne en vis minimumsudbetaling.
– Informations- og rådgivningsregler, herunder god skik-regler, stiller krav om, at
pensionsselskaberne skal kommunikere til kunderne, så kunderne har de fornødne
informationer for at kunne træffe gode beslutninger. Nye regler er på vej med det
nye forsikringsdistributionsdirektiv (IDD).
– Prudent person-reglerne regulerer den investeringsstrategi, som pensionsselskabet
investerer kundernes pensionspenge med. Prudent person-princippet betyder, at
investeringerne skal tjene kundernes interesser bedst muligt, herunder være egnede
til at sikre, at kunderne kan få det i pension, de er blevet stillet i udsigt. Selskaberne
skal også kende og forstå investeringsrisikoen samt kunne kontrollere den.
– Governance-regler stiller krav om, at selskaberne har styr på de forskellige risici i
deres forretning. Selskaberne skal have etableret fire nøglefunktioner: Risikostyring,
compliance, aktuar samt intern audit.
– Rapporteringsregler sikrer, at Finanstilsynet har de fornødne informationer for at
kunne føre effektivt tilsyn med pensionsselskaberne.
– Fit and proper-regler stiller krav om, at selskaberne har de fornødne kompetencer
til bl.a. at investere i alternative investeringer.
– Pensionsbeskatningsloven indeholder regler, som sætter rammer for udbetalingsprofilen på livrenter og ratepensioner.
– Derudover har Finanstilsynet en generel beføjelse til groft sagt at ”spørge om alt,
få udleveret alt og få adgang til alt”.
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Markedsdisciplin

pensionsopsparingen vil give anledning til.

Ud over de krav, som reguleringen stiller,

Prognoserne er derfor ofte det, der i størst

er der også en anden vigtig kontrolmeka-

omfang bidrager til at forme kundens for-

nisme, som lægger bånd på, hvor meget

ventninger. Prognoserne udarbejdes ud fra

risiko pensionsselskaberne påtager sig på

forudsætninger om blandt andet den frem-

kundernes vegne. Selskaberne og deres

tidige investeringssammensætning. Det er

ledelser bliver målt på deres evne til at skabe

derfor naturligt, at der er krav om, at der skal

afkast til kunderne. Medierne interesserer

være tæt sammenhæng mellem de faktiske

sig overordentlig meget for, hvor høje afkast

investeringer og den investeringssammen-

pensionsselskaberne giver deres kunder. Der

sætning, som prognosen er baseret på.

er fuld gennemsigtighed om afkastene, og
selskaberne bliver konstant sammenlignet på

Forsikring & Pension har opstillet syv ret-

afkast. Det skaber stærke incitamenter hos

ningslinjer, som fastlægger, hvad der er best

pensionsselskaberne til at kontrollere risici

practice for pensionsselskaberne at gøre for

og undgå tab.

at sikre, at selskaberne lever op til prudent
person-princippet.

Prudent person-princippet

Retningslinjerne opstiller bl.a. en best practice for, hvilken governance selskaberne bør

Med indførelsen af den risikobaserede re-

have etableret, når de investerer i unoterede

gulering sætter lovgivningen ikke længere

aktiver. Investeringer i unoterede aktiver kan

firkantede grænser for, hvor meget et pensi-

ofte være væsentligt mere komplicerede end

onsselskab må investere i aktier, obligationer

traditionelle investeringer. Retningslinjerne

osv. Det er det enkelte pensionsselskabs

specificerer derfor, hvilke procedurer for

ansvar at sikre, at selskabet investerer på en

identificering, måling, rapportering osv. af

måde, der gør det muligt for selskabet at

risiko selskaberne bør have etableret forud

give forbrugerne de pensioner, de er stillet i

for investeringer i unoterede aktiver.

udsigt. Det kaldes ”prudent person-princippet”. Udover prudent person-reglerne er der

Forsikring & Pension ønsker, at der ikke skal

som nævnt også en lang række andre regler,

være tvivl om, at branchen investerer med

der stiller krav til, hvordan pensionsselska-

det klare mål at skabe det bedst mulige

berne forvalter kundernes penge.

afkast til kunderne, har styr på risikoen og
fuldt ud efterlever prudent person-princip-

Pensionsprognoser er for mange kunder det

pet.

mest konkrete bud på, hvilken udbetaling

Forsikring & Pensions 7 best practice-retningslinjer
1. Sammenhæng til prognoser

Det er best practice, at de forudsætninger om aktivsammensætning, som prognoser regnes på baggrund af, svarer til den strategiske aktivallokering, selskabet anvender.
2. Klare retningslinjer for risikotagning

Det er best practice at fastlægge klare retningslinjer for, i hvilket omfang risikotagning som led i den taktiske investeringstilrettelæggelse kan afvige fra den
risikotagning, der indgår i den langsigtede investeringsstrategiske planlægning.
Retningslinjerne bør tage udgangspunkt i det, den enkelte kunde er stillet i
udsigt.
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3. Stress-analyser

For at sikre, at pensionskunderne kan få de ydelser, de har en berettiget forventning om, er det best practice at udarbejde stress-analyser for at vurdere
porteføljens robusthed over for udsving på de finansielle markeder. Selskabet
bør tage stilling til, hvor meget porteføljen maksimalt må kunne tabe givet de
enkelte stress-scenarier.
4. Illikvide aktiver

Det er best practice at opsætte grænser for, hvor meget illikvide aktiver maksimalt må udgøre relativt til likvide aktiver. Det er også best practice at formulere
retningslinjer for kategorisering af aktiver som likvide henholdsvis illikvide i
form af en likviditetsscoringsmodel.
5. Forventet contra realiseret afkast

Det er best practice at fastlægge egne forventninger til investeringsresultat og
–risiko på mellemlangt sigt, hvilket typisk er tre-fem år. Det er også best practice at dekomponere det realiserede afkast og analysere, hvordan afkastskabelsen er drevet af forskellige strategiske og taktiske beslutninger henholdsvis af
tilfældige og uforudsete hændelser.
6. Risikospredning

Det er best practice, at investeringspolitikken i de enkelte selskaber omfatter
- grænser for koncentrationsrisici og
- krav til spredning af investeringer.
7. Unoterede aktiver

Det er best practice, at et selskab forud for investering i unoterede aktiver
etablerer relevante procedurer, der skal sikre, at selskabet kan identificere, måle,
overvåge, forvalte, kontrollere og rapportere om de pågældende aktiver samt
tage behørigt hensyn til aktiverne i selskabets ORSA-proces.

Hvornår skal selskaberne
efterleve retningslinjerne?
Fra 1. januar 2019.
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