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Finanstilsynets inspektion af Alm. Brand Liv og 
Pension 

Finanstilsynet var i juni 2016 på ordinært inspektionsbesøg i Alm. Brand Liv og Pension, 
efter at de nye europæiske Solvens II-regler trådte i kraft primo 2016. Inspektionen er nu 
afsluttet med Finanstilsynets sammenfatning.  
 
Af den mere detaljerede gennemgang konstaterer Finanstilsynet:   

• At Alm. Brand Liv og Pensions nytegningsgrundlag er betryggende. 

• At Alm. Brand Liv og Pension sikrer en rimelig fordeling af bonus til 
alle kundegrupper. 

• At Alm. Brand Liv og Pensions hensættelser er retvisende. 

• At Alm. Brand Liv og Pension har en høj solvensdækning (814%). 
 
Inspektionen har givet anledning til påbud om dokumentation for foretagne vurderinger 
inden for udskudt skat, kundernes adfærd, levetidsforventninger og investeringer samt 
præciseringer og udbygning af forretningsgange, rammer og instrukser inden for investe-
ringsområdet.  
 
Det er selskabets opfattelse, at dokumentation og forretningsgange mv i langt de fleste til-
fælde var tilstrækkelige. Selskabet udarbejder eller har udarbejdet dokumentation og øv-
rige ændringer i overensstemmelse med Finanstilsynets påbud.  
 
Endvidere har Finanstilsynet påbudt, at politikker, funktionsbeskrivelser og rapportering 
mv skulle opdateres eller udarbejdes i overensstemmelse med Solvens II. Selskabet havde 
som følge af den sene udstedelse ultimo 2015 af bekendtgørelsen om Solvens II planlagt at 
implementere regelsættet i løbet af 2016, idet Finanstilsynet til branchen havde tilkende-
givet en implementeringsperiode i 2016. Selskabet havde implementeret regelsættet ved 
udgangen af 2016.  
 
Finanstilsynet konstaterer, at compliance bemandingen i selskabet ikke var fuldt tilstræk-
keligt. Dette anerkender selskabet, idet en planlagt udvidelse af compliance funktionen 
endnu ikke var blevet gennemført. Dette er efterfølgende sket.  
 
Alm. Brand Liv og Pension har en høj solvensoverdækning på 814% og en solid bonusgrad 
på 20% (2016). Selskabet har med tilfredshed noteret sig, at Finanstilsynet ikke har haft 
påbud omkring de økonomiske- eller forretningskritiske forhold.  
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