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§1. Pensionsordninger, 
der har tilknyttet 
DinKapital  

Det fremgår af forsikringstagers pensionsoversigt, om der er tilknyttet DinKapital til eventuel 
opsparing. 
 
Et fravalg heraf betyder, at den allerede opbyggede DinKapital vil blive bevaret, mens der 
derefter ikke opbygges DinKapital. 
 
DinKapital fra en tidligere pensionsordning i selskabet, som forsikringstager har, kan 
overføres til en ny pensionsordning. 

 

§ 2. Opbygning af 
DinKapital 

DinKapital er knyttet til forsikringstagers opsparing og er et supplerende 
kapitalgrundlagselement for selskabets forsikringsvirksomhed, der er godkendt af 
Finanstilsynet. 
 
Selskabet opbygger af pensionsordningens andel af det realiserede resultat DinKapital, der 
er knyttet til forsikringstagers eventuelle opsparing. Opbygningen udgør i praksis en vis 
procentdel af indbetalingen til opsparing (efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag) på 
forsikringstagers pensionsordning. 
 
Den procentsats for opbygning af DinKapital, som selskabet anvender, er af selskabet til 
enhver tid anmeldt til Finanstilsynet. Selskabet kan uden varsel ændre satsen, herunder 
sætte den til nul, ved at anmelde det til Finanstilsynet.  
 
Der bliver opbygget DinKapital i forbindelse med indbetalinger til pensionsordningen og 
overførsel af opsparingen fra en anden pensionsleverandør til pensionsordningen. Der bliver 
også opbygget DinKapital, hvis selskabet i en periode yder præmiefritagelse, og 
pensionsordningen dermed fortsætter, som blev der fortsat indbetalt til denne. 

 

§ 3. Forrentning af 
DinKapital 

DinKapital tildeles løbende en på markedsmæssige vilkår fastsat forrentning svarende til 
ansvarlig lånekapital. 
 
DinKapital bliver i overensstemmelse hermed forrentet med en rente, der fastsættes 
månedligt forud. 
 
DinKapital reduceres med pensionsafkastskat i henhold til lovgivningen. 

 

§ 4. Inddragelse af 
DinKapital 
 

DinKapital indgår på lige fod med eventuel ansvarlig lånekapital i selskabets basiskapital, 
som er den kapital, der skal dække eventuelle tab i selskabet. DinKapital kan derfor bl.a. 
blive reduceret ved dækning af tab i selskabet.  
 
I tilfælde af at DinKapital skal dække tab, vil depotets opsparing tilhørende DinKapital helt 
eller delvist blive inddraget. 

 

§ 5. Opbygget 
DinKapital over en vis 
grænse 

DinKapital kan opbygges til en maksimal grænse for, hvor stor en andel af den samlede 
opsparing, DinKapital må udgøre. Overstiges denne grænse, overføres en del af DinKapital 
til den tilhørende del af opsparingen, så andelen til DinKapital kommer ned under den 
maksimale grænse. Den til enhver tid gældende maksimale grænse er anmeldt til 
Finanstilsynet. 
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§ 6. Opbygget 
DinKapital under et vist 
niveau 

Hvis værdien af forsikringstagers DinKapital er under et vist niveau på fravalgstidspunktet, vil 
forsikringstagers eksisterende DinKapital blive overført til den tilhørende del af opsparingen, 
hvilket fremgår af de til enhver til gældende regler, som selskabet har anmeldt til 
Finanstilsynet. 

 

§ 7. Udbetaling af 
DinKapital ved 
pensionering 
 
 
 

DinKapital udbetales samtidig med udbetaling af den tilhørende del af opsparingen, når 
selskabet opfylder det lovmæssige solvenskapitalkrav – ellers udsættes udbetaling af 
DinKapital til kravet opfyldes. 
 
DinKapital, der er knyttet til opsparing til kapitalpension eller aldersopsparing, bliver udbetalt 
sammen med kapitalpensionen/aldersopsparingen som et engangsbeløb med fradrag af den 
evt. afgift, der er fastsat i lovgivningen. 

 
 DinKapital, der er knyttet til opsparing til ratepension, bliver udbetalt løbende sammen med 

ratepensionen med fradrag af den skat eller afgift, der er fastsat i lovgivningen. 
 
DinKapital, der er knyttet til opsparing til livrentepension, bliver udbetalt løbende sammen 
med livrentepensionen med fradrag af den skat eller afgift, der er fastsat i lovgivningen. 

 

§ 8. Udbetaling af 
DinKapital ved den 
forsikredes død 

Ved den forsikredes død udbetales DinKapital samtidig med udbetaling af den tilhørende del 
af opsparingen, når selskabet opfylder det lovmæssige solvenskapitalkrav – ellers udsættes 
udbetaling af DinKapital til kravet opfyldes. 
 
DinKapital, der er knyttet til opsparing til kapitalpension eller aldersopsparing, bliver udbetalt 
sammen med kapitalpensionen/aldersopsparingen som et engangsbeløb med fradrag af den 
evt. afgift, der er fastsat i lovgivningen. 
 
DinKapital, der er knyttet til opsparing til ratepension, bliver udbetalt løbende sammen med 
ratepensionen. Hvis selskabet udbetaler opsparingen i ratepension som et engangsbeløb, vil 
DinKapital, der er knyttet til ratepensionen, også blive udbetalt som et engangsbeløb. Den 
løbende udbetaling eller engangsbeløbet vil ske med fradrag af den skat eller afgift, der er 
fastsat i lovgivningen. 
 
Ved den forsikredes død inden pensioneringstidspunktet vil DinKapital, der er knyttet til 
opsparing til livrentepension, bliver udbetalt løbende sammen med en evt. ægtefællepension 
eller en evt. garantiudbetalingsperiode. Ved forsikredes død efter pensioneringstidspunktet vil 
livrentepensionens tilhørende DinKapital bortfalde, mens DinKapital tilhørende en evt. 
ægtefællepension eller en evt. garantiperiodeudbetaling vil blive udbetalt løbende sammen 
med ægtefællepensionen eller garantiperiodeudbetalingen. Hvis selskabet udbetaler en evt. 
ægtefællepension eller en evt. garantiudbetalingsperiode som et engangsbeløb, vil den 
tilhørende DinKapital også blive udbetalt som et engangsbeløb. Den løbende udbetaling eller 
engangsbeløbet vil ske med fradrag af den skat eller afgift, der er fastsat i lovgivningen. 

 

§ 9. Udbetaling før det 
aftalte tidspunkt 
(tilbagekøb) 

Ved tilbagekøb udbetaler selskabet DinKapital sammen med værdien af opsparingen, når 
selskabet opfylder det lovmæssige solvenskapitalkrav – ellers udsættes udbetalingen af 
DinKapital til kravet opfyldes. 
 
Den forsikrede kan ikke disponere særskilt over DinKapital. 

 

§ 10. Regler for 
DinKapital kan ændres 

Selskabet kan til enhver tid ændre de regler om DinKapital, der er nævnt ovenfor, herunder 
helt ophøre med DinKapital. I sidstnævnte tilfælde vil DinKapital blive overført til den 
tilhørende del af opsparingen. 
 
Reglerne for DinKapital fremgår af selskabets til enhver tid gældende Regulativ for 
supplerende kapitalgrundlagselement godkendt af Finanstilsynet, der er anmeldt til 
Finanstilsynet. Selskabet kan til enhver tid uden varsel ændre reglerne i regulativet ved at 
foretage en ny anmeldelse til Finanstilsynet. DinKapital skal til enhver tid opfylde kravene for 
et supplerende kapitalgrundlagselement godkendt af Finanstilsynet i Lov om finansiel 
virksomhed med tilhørende bekendtgørelser mv. 

 


