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Velliv tilpasser regnskabsprincip for forsikringer 
 
Velliv har besluttet at indføre en ny regnskabspraksis for så vidt angår etablering af forsikringer for dækning ved 

nedsat erhvervsevne. Således vil Velliv indføre de samme principper for rapportering af selskabernes syge- og 

ulykkesresultat (SUL), som hovedparten af branchen anvender.  

 

”Vi har stoppet for tilgang af nye kunder i den traditionelle opsparing i gennemsnitsrente, da det ikke længere er en 

fordel for nye kunder. Som en konsekvens tilpasser vi også regnskabspraksis, så Dækning ved nedsat erhvervs-

evne fremadrettet tegnes som Syge-og Ulykkesforsikring, hvilket er en praksis, som flere andre pensionsselskaber 

benytter. Ændringen bidrager dermed til, at pensionsmarkedet bliver mere gennemsigtigt,” siger adm. direktør 

Steen Michael Erichsen. 

 

Tilpasningen forventes ikke at få betydning for selskabets fremtidige resultater, egenkapitalforrentning og solvens. 

 

Behov for at spille med samme regler 

Velliv forventer, at der i indeværende år kommer et nyt udspil fra Finanstilsynet, der yderligere ensretter reglerne 

og praksis på syge- og ulykkesområdet. Det arbejde vil Velliv gå aktivt ind i via brancheorganisationen Forsikring & 

Pension.  

 

”I Velliv har vi et ønske om at sikre, at pensionsmarkedet er gennemsigtigt for kunderne.  Derfor er det naturligt, at 

vi tager skridt, der bidrager hertil, og vi vil sammen med branchen og myndighederne fremadrettet arbejde på at 

sikre endnu mere gennemsigtighed og fælles rammevilkår. Derfor ser vi også frem til, at hele sektoren implemente-

rer de nye Solvens II-regler, der bidrager positivt til selskabernes daglige drift og kundernes sikkerhed - og som 

Velliv implementerede for nu fem år siden” siger Steen Michael Erichsen og afslutter:  

 

”Konkurrencen på markedet skal ske ud fra, hvor kunderne kan opnå mest mulig værdi og ikke på baggrund af 

overgangsordninger eller særregler. Vi skal værne om verdens bedste pensionssystem”. 
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