Den 16. september2015 blev i sag nr. 87092:

mod
AP Pension
østbanegade 135
2100 København ø

afsagt
kendelse:

330 forsikringstagere, der har pensionsordning i AP Pension, klager ved deres repræ
sentant blandt andet over, at selskabet har afvist at lade dem træde tilbage fra et omvalg i 2011 fra en ordning med ydelsesgaranti til en ordning med markedsrente. Klager
ne er modtaget i Ankenævnet i december 2014.

Det fremgår af sagen, at klagerne oprindeligt blev optaget i FSP Pension. Mellem april
og juni 2011 accepterede de tilbud fra FSP Pension om omvalg af pensionsordning, der
blandt andet involverede overgang fra en ordning med gennemsnitsrente med ydelses
garanti til en ordning med markedsrente. I september 2012 fusionerede FSP Pension
med AP Pension med virkning fra 1/1 2012. Efter fusionen benyttede flere af klagerne
sig af et tilbud fra selskabet om at overgå til produktet AP Netlink. 1januar 2014 informe
rede selskabet hovedparten af klagerne om, at deres pensionsydelser blev sat ned i
forhold til, hvad der fremgik af tidligere prognoser. Selskabet begrundede nedsættelsen
med en historisk lav rente, og at den gennemsnitlige levetid er forlænget. Finanstilsynet
traf den 2/4 2014 en afgørelse på baggrund af blandt andet henvendelse fra klagerne
og efter forelæggelse for Det Finansielle Råd.

Det er klagernes opfattelse, at de er berettiget til at træde tilbage fra omvalget og blive
stillet, som om omvalget ikke har fundet sted.

87092

2.

Selskabet har anført, at nævnet ikke kan afgøre sagen, da den henhører under Finans
tilsynet. Selskabet har endvidere anført, at klagerne har udvist retsfortabende passivitet,
idet de ikke umiddelbart efter modtagelse af reguleringsbrevet i 2011 reagerede over for
selskabet.

Henset til antallet af klagere

-

der hver især skal have en afgørelse

-

og til sagens om

fang gengives indholdet af de mest relevante bilag og parternes synspunkter ikke i ken
delsen, men i et bilag til kendelsen. For at sikre at sagen kan forstås, uden at man skal
læse dette bilag, indeholder nævnets præmisser blandt andet en gengivelse af sagens
faktum i hovedtræk og af parternes hovedsynspunkter.

Nævnet udtaler:
Sagens faktum i hovedtræk
Det fremgår af sagen, at klagerne oprindeligt blev optaget i FSP Pension. I april 2011
tilbød FSP Pension klagerne at overgå til en ordning på markedsvilkår og derved opgive
deres ydelsesgaranti.

Den 18/5 2011 fremsendte Finanstilsynet et brev til FSP Pension, hvoraf det blandt an
det fremgik, at det udsendte omvalgsmateriale i 2011 efter Finanstilsynets vurdering
ikke fremstod tilstrækkeligt afbalanceret i sin beskrivelse af fordele og ulemper forbun
det med et omvalg, og at selskabet burde udarbejde supplerende materiale, der blandt
andet skulle indeholde en beskrivelse af, hvilke konsekvenser det havde for medlem
mets aldersgruppe (erhvervsaktiv eller pensionist), om man valgte gennemsnitsrente
produktet eller markedsrenteproduktet. For pensionister burde det beskrives, hvor lang
tid det ville kunne tage for et medlem at indhente et eventuelt lidt tab.

FSP Pension fremsendte på den baggrund den 14/6 2011 en supplementbrochure til
omvaigsmaterialet til klagerne, der accepterede tilbuddet og overgik til markedsvilkår
mod opgivelse af deres ydelsesgarantier.
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I FSP Pensions årsrapport 2011 blev det oplyst, at Finanstilsynet i januar 2011 havde
indført en ny levetidsmodel, og at medlemmer med opsparing i markedsrente “også i
fremtiden ville blive påvirket af den stigende levealder”, idet deres grundlag var ugaran
teret, og i brev af 10/12 2011 meddelte FSP Pension klagerne, at FSP Pension indførte
en udjævningsmodel med det formål, at store udsving i afkastet udjævnedes og derfor
fik en langsommere effekt på den udbetalte ydelse. Ved samme lejlighed meddelte FSP
Pension, at klagernes udbetalinger i fremtiden tillige ville blive påvirket af stigende levetider, som betød, at udbetalinger kunne nedsættes, hvis FSP Pension forventede, at
medlemmerne generelt levede længere og skulle have udbetalt alderspension i flere år.
I september 2012 fusionerede FSP Pension med AP Pension med virkning fra 1/1 2012.
Efter fusionen benyttede flere af klagerne et tilbud fra selskabet til at overgå til produktet
AP Netlink.
Selskabet orienterede i breve af den 20/1 2014 hovedparten af klagerne om, at deres
pensionsydelser blev sat ned. Selskabet begrundede nedsættelsen med en historisk lav
rente, og at den gennemsnitlige levetid er forlænget.
Finanstilsynet anmodede selskabet om en redegørelse for, om reglerne om “god skik” i
henhold til Lov om finansiel virksomhed var iagttaget i forbindelse med varslingerne i de
ovennævnte breve. På baggrund af selskabets redegørelse af 6/2 2014, vurderede Fi
nanstilsynet i brev af 24/3 2014, at der for så vidt angik de udsendte breve af 20/1 2014,
ikke var “formuleringer i strid med reglerne om god skik”, og at Finanstilsynet betragte
de denne del af sagen for lukket.
På baggrund af blandt andet henvendelse fra klagerne og efter forelæggelse for Det
Finansielle Råd traf Finanstilsynet den 2/4 2014 afgørelse vedrørende selve omvalgs
problematikken. Af afgørelsen fremgår, at FSP Pension forud for omvalget havde hen
lagt regnskabsmæssige styrkelser (merhensættelser) til at sikre, at medlemmernes
ydelsesgarantier kunne indfries, og at medlemmerne ved omvalget i 2011 overgik til et
tegningsgrundlag, som fastholdt de samme utilstrækkeligt lave levetider som tegnings
grundlaget for medlemmernes hidtidige ordning. Risikoen for, at pensionsydelserne
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nedsattes som følge af længere levealder i samfundet, overgik ifølge Finanstilsynet fra
selskabet til klagerne ved deres opgivelse af ydelsesgarantien, og omvalgsmaterialet
adresserede ifølge Finanstilsynet ikke eksplicit denne problemstilling. Finanstilsynet
fastslog, at det under alle omstændigheder er egenkapitalens risiko, om der er hensat
tilstrækkelige midler til at kunne dække de aftalte ydelsesgarantier. FSP Pension vurde
rede i forbindelse med omvalget, at klagerne blev fuldt kompenseret ved at modtage en
omvalgsbonus bestående af 2 % af depotet fratrukket kursværn og eftergivelse af en
skyggekonto på 1.377 mio. kr. Ifølge Finanstilsynet ville det derimod have været mere
rimeligt, hvis klagerne havde medtaget værdien af hensættelserne til længere levetid.
FSP Pension handlede efter finanstilsynets opfattelse ved omvalget i strid med Lov om
finansiel virksomhed

§

20 stk. 1, nr. 2 og

§

21, stk. 1, idet kravet om

—

at beregnings

elementer for tegningsgrundlaget skal være rimelige over for den enkelte forsikringsta
ger

—

ikke var opfyldt, og idet det nye tegningsgrundlag var ubetryggende med hensyn

til risikoelementet dødelighed. Da flere af klagerne overgik til AP Netlink i 2012 og 2013,
overgik de efter Finanstilsynets vurdering fra et tegningsgrundlag med utilstrækkelige
levetider til et tegningsgrundlag med realistiske levetider, og selskabet undlod i den for
bindelse at udlodde omvalgsbonus, imens de regnskabsmæssige styrkelser (merhen
sættelserne), der skulle kompensere for, at tegningsgrundlaget antog utilstrækkelige
restlevetider, blev overført til selskabets egenkapital. Finanstilsynet påtalte på denne
baggrund, at selskabet ved omvalg i FSP Pension i 2011, 2012 [AP-omvalg] og 2013
[AP-ornvalg] undlod at udbetale de merhensættelser til forlænget levetid, som gjaldt på
omvalgstidspunktet.
Selskabets bestyrelse traf beslutning om en udbetaling af kompensation til medlemmer
ne for ændringen at deres “garantier” og indledte dialog med Finanstilsynet desangåen
de. Efter gennemgang af principperne i selskabets kompensationsmodel, i hvilken der
blev taget udgangspunkt i en kollektiv beregning inden for de relevante kontributions
rentegrupper, vurderede Finanstilsynet i afgørelsen at 2/4 2014, at modellen sikrede
medlemmerne en rimelig behandling. 1juni 2014 fremsendte selskabet breve til klager
ne med oplysninger om, hvorvidt de var berettiget til kompensation.
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Den 22/4 2014 meddelte selskabet Forbrugerombudsmanden, at selskabet var indstillet
på at meddele suspension af forældelsesfristen, for så vidt angik eventuelle krav om
erstatning, tilbagesøgning og andre beføjelser, som pensionskunder i det daværende
FSP Pension eller disses bo måtte have i anledning af omvalgene foretaget til FSP
Markedsrente, således at suspensionen udløb den 1/1 2015 uden yderligere varsel.
Parternes hovedsynspunkter
Klagerne har over for nævnet anført, at FSP Pension har undladt at oplyse om væsent
lige forhold i forbindelse med omvalget i 2011, navnlig at risikoen ved længere levetider
ville overgå fra FSP til det enkelte medlem, og at FSP på omvalgstidspunktet ikke hav
de hensættelser, som modsvarede de restlevetider, der allerede kunne påregnes. Kla
gerne har gjort gældende, at såfremt de havde kendt til disse konsekvenser, så havde
de ikke foretaget omvalget, og kræver det følgelig kendt ugyldigt, således at pensions
ordningerne tilbageføres til Gennemsnitsrente med ydelsesgaranti. De har til støtte her
for blandt andet anført, at FSP Pension på omvalgstidspunktet end ikke havde hensæt
telser, som modsvarede de restlevetider, der allerede kunne påregnes på daværende
tidspunkt, og at klagerne havde handlet anderledes, såfremt de havde været bekendt
med disse oplysninger. Klagerne er desuden utilfredse med, at der ikke efter omvalget
er fremsendt individuelle beregninger eller nye prognoser for de enkelte ordninger.
Selskabet har anført, at spørgsmålet om risiko for levetidsforlængelsen er endelig af
gjort ved Finanstilsynets afgørelse af 2/4 2014, og at nævnet som følge af Finanstilsy
nets afgørelse er afskåret fra at behandle sagen. Derudover har selskabet gjort gæl
dende, at klagerne ikke har sandsynliggjort, at der foreligger forhold som
efter forudsætningslæren

—

—

heller ikke

kan føre til, at deres i øvrigt gyldige og bindende accept af

omvalg fra gennemsnitsrente til markedsrente, skal tilsidesættes. Selskabet har anført,
at FSP Pension havde foretaget hensættelser, som modsvarede de restlevetider, der
kunne forudses i 2011, at klagerne var fuldt orienterede om, at omvalget medførte, at
deres tidligere ydelsesgaranti bortfaldt, at klagernes ydelser som følge heraf kunne blive
nedsat, og at det derfor burde stå klart for klagerne, at der var andre forhold end afka
stet, som kunne føre til nedsættelse af deres ydelser. Selskabet har anført, at levetids
forudsætningerne ved omvalget ikke har været en bestemmende, væsentlig forudsæt
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ning for klagerne. Selskabet har anført, at en tilbagetræden fra omvalg vil belaste sel
skabet med en uforholdsmæssig stor økonomisk byrde i forhold til kundernes eventuelle
gevinst ved annullering, at klagerne herved slipper for den investeringsrisiko, som de
fuldt bevidst overtog ved omvalget, og at deffe ikke vil være rimeligt over for selskabets
øvrige kunder. Endelig har selskabet anført, at nogle klagere har udvist retsfortabende
passivitet.
I relation til klagernes utilfredshed med manglende individuelle beregninger af ydelser
og kompensation har selskabet anført, at klagerne ikke er berettiget til at få udarbejdet
og udleveret sådanne.
Afvisning s påstanden
For så vidt angår Finanstilsynets afgørelse af 2/4 2014 bemærker nævnet, at den efter
sit indhold omfatter en påtale af AP Pensions udbetaling af merhensættelser og et på
bud om at udsende informationsmateriale til alle medlemmer, der havde foretaget omvalg fra den daværende Finanssektorens Pensionskasse. Afgørelsen tager således ikke
stilling til det civilretlige spørgsmål, som klagerne har rejst over for nævnet.
På denne baggrund finder nævnet, at vedtægternes

§

2, stk. 7, der vedrører sager, som

i henhold til lovgivningen er henlagt til offentlige myndigheder, ikke afskærer nævnet fra
at behandle spørgsmålet om, hvorvidt klagerne kan træde tilbage fra omvalget i 2011.
Nævnet har herved også lagt vægt på, at Finanstilsynet ikke ved lov har fået til opgave
at træffe afgørelse om sådanne civilretlige spørgsmål.
Ret til omvalg
Det fremgår af sagen, at Finanstilsynet ved brev af 9/12 2010 til en række selskaber
oplyste, at grunden til indførelsen af det nye benchmark for levetidsforudsætninger ‘har
været en erkendelse af, at firmapensionskasserne har været for små til selv at kunne
lave meningsfulde dødelighedsanalyser, der inkluderer forventede fremtidige levetids
forbedringer.” Videre fremgår det, at “Dette problem løses nu med udmeldingen af det
af Finanstilsynet udarbejdede benchmark. Der er derfor ikke længere belæg for, at fir
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mapensionskasser ser bort fra forventede fremtidige levetidsforbedringer, når hensæt
telsesgrundlagets dødelighed fastsættes.”

I Finanstilsynet brev af 18/5 2011 er det blandt andet meddelt selskabet, at det skulle
udarbejde supplerende materiale til klagerne med “En fyldestgørende beskrivelse af
fordele og ulemper ved henholdsvis gennemsnitsrente- markedsrenteproduktet. Beskri
velsen skal give et sammenligneligt overblik over fordele og ulemper ved de to typer
produkter.”

Ved afgørelse af 2/4 2014 vurderede Finanstilsynet, at selskabets tegningsgrundlag,
som medlemmerne ved omvalget i 2011 kunne vælge om til, var “ubet,yggende for sel
skabet med hensyn til risikoelementet dødelighed og således i strid med FIL

21, stk. I

og20, stk. 1, nr. 2.”
Finanstilsynet anførte endvidere i afgørelse af 2/4 2014, at selskabets omvalgsmateriale
“adresserede imidlertid ikke eksplicit, at medlemmet med etja til at overgå fra et garan
teret til et ugaranteret produkt, også opgav en garanti for, at ændrede levetidsforudsæt
ninger ikke kan nedsætte den garanterede ydelse. Det fremgik ikke af omvalgsmateria
let, at medlemmerne måtte forventes at leve betydeligt længere end forudsat på det nye
tegningsgrundlag, at dette isoleret set ville betyde, at pensionsydelser efter omvalget
ville blive nedskrevet. Levetidsspørgsmålet blev således ikke eksplicit berørt i om
valgsmaterialet fra 2011, og blev ved omvalget i 2012 alene omtalt på AP Pensions Q &
A ‘s via sætninger som fx ‘dit grundlag ændres mht. levetid. Du vil få et mere betryggen
de grundlag...’ til trods for, at et omvalgsmateriale skal give kunden en afbalanceret be
skrivelse af omvalget og dets konsekvenser for medlemmerne.”
På baggrund af ovenstående lægger nævnet til grund, at klagerne ved omvalget i 2011
ikke blev behørigt informeret om, at de overtog risikoen for ændringer i levetiden, lige
som klagerne ikke blev informeret om, at de levetidsforudsætninger, som selskabet be
nyttede, på sigt kunne betyde, at selskabet måtte nedregulere pensionsprognoser og
pensionsydelser på grund af nye og mere retvisende levetidsforudsætninger.
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Klagernes accept af omvalget i 2011 har derfor hvilet på nogle urigtige forudsætninger,
og spørgsmålet bliver herefter, om klagerne som følge heraf kan træde tilbage fra omvalget. Spørgsmålet er navnlig, om de urigtige forudsætninger var væsentlige for kla
gerne og kendelige for selskabet.

Nævnet finder, at oplysninger om levetidsforudsætninger må anses for væsentlige i for
bindelse med et omvalg. Nævnet henviser i den forbindelse til FSP Pensions brev af
10/12 2011 til klagerne, hvori betydningen understreges, idet “Dine udbetalinger vil i

fremtiden tillige blive påvirket af stigende levetider, som betyder, at dine udbetalinger
kan nedsættes, hvis vi forventer, at medlemmerne generelt lever længere og skal have
udbetalt alderspension i flere år. Dette indarbejdes i den nye udjævningsmekanisme.
‘‘

Det er nævnets opfattelse, at reguleringerne af levetider, der blev foretaget kort efter
omvalget, understøtter, at oplysningerne har væsentlig betydning. I selskabets brev af
22/2 2013 til de af klagerne, der var overgået til AP Netlink, anføres det eksempelvis

blandt andet, at “Denne ordning rummede

-

før overflytningen til AP NetLink

-

en ydel

sesgaranti. Ordningen kunne derfor kun ændres fremadrettet. Men typisk vil ordningen
hvis den ikke er helt ny

-

-

være beregnet med udgangspunkt i de gamle forventninger til

restlevetider, som ikke længere holder trit med virkeligheden. Det vil sige 15 til 19 år for
en 65-årig mand og 18 til 19 år for en 65-årig kvinde. Men disse restlevetider ligger væ
sentligt under det, der i dag bliver anset for realistisk. Derfor er der ved overgangen til
AP NetLink anvendt en restlevetid på 23,5 år for alle. Du havde tidligere en ydelsesga
ranti baseret på for optimistiske levetidsforudsætninger, hvilket betyder, at din pensi
onsydelse forventeligt aldrig fremover vil blive reguleret op. Med overgangen til AP Net
Link kan det beløb, som din pension starter på, være lavere end med ydelsesgarantien,
men forventningen er, at den bliver reguleret til et højere niveau, så du samlet set får
mere ud af din opsparing.”
Derudover har nævnet lagt vægt på, at selskabet allerede primo 2011 burde være be
kendt med, at de levetidsforudsætninger, som selskabet hidtil havde anvendt, med stor
sandsynlighed ikke kunne anvendes på sigt, og at det kunne have negative økonomiske
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konsekvenser for klagerne. Nævnet henviser til Finanstilsynets brev af 9/12 2010. I
samme forbindelse fremhæver nævnet FSP Pensions nyhedsbrev fra januar 2011,
hvoraf det blandt andet fremgår, at “FSP’s nuværende ordninger er således tegnet på
nogle dødelighedsforudsætninger, som var gode og forsigtige for nogle år tilbage, men
som nu, hvor folk lever længere, ikke længere er helt så betryggende.”

Endvidere henviser nævnet til, at selskabet i marts 2011 udarbejdede en redegørelse til
Finanstilsynet “for den forventede vej mod Solvens II med udgangspunkt i en såkaldt
GAP-analyse”, blandt andet vedrørende levetider, og at det af referat af ordinær gene
ralforsamling i FSP Pension den 14/4 2011 fremgår, at “Finanstilsynet har som følge af
den stigende levealder indført et ben chmark for levetider, der skal danne grundlag for
afsættelsen af reserver til livsvarige pensioner” Derudover fremhæver nævnet FSP
Pensions årsrapport 2011, hvoraf det fremgår, at Finanstilsynets “nye benchmark bety
der, at opsparingen til livs varige pensionsydelser skal række til flere år end oprindeligt
forudsat.

...

Medlemmer med opsparing til markedsrente har et ugaranteret grundlag,

og deres pensionsudbetalinger vil i fremtiden også blive påvirket af den stigende leveal
der. Hvis Pensionskassen forventer, at medlemmerne generelt lever længere og skal
have udbetalt alderspension i flere år, kan det medføre behov for at ændre beregnings
grundlaget, hvilket kan føre til, at udbetalingerne kan blive sat ned, hvis det opnåede
afkast ikke kan dække en længere levealder.”

Nævnet har desuden lagt vægt på, at selskabet ikke efter modtagelsen af brev fra Fi
nanstilsynet af 18/5 2011 på behørig vis har oplyst om omvalgets konsekvenser, og at
det må påhvile selskabet

—

som den professionelle part

—

at sikre sig dette i forbindelse

med omvalget. På baggrund af indholdet i Finanstilsynets brev havde selskabet således
mulighed for og anledning til at sikre sig, at et så væsentligt forhold som levetidspro
blematikken blev omtalt. Det må i den forbindelse tillægges betydning, at oplysningen
kunne ske relativt kortfattet i det supplerende informationsmateriale. Selskabets be
mærkning i supplementsbrochurenom at “Opsparing til markedsrente sker uden garan
tier, og der vil derfor komme år, hvor afkastet bliver negativt” udgør således ikke til
strækkelig oplysning herom.
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Endvidere har nævnet lagt vægt på, at Finanstilsynet kritiserede det tegningsgrundlag,
der var gældende før og efter omvalget i 2011.

Endelig henviser nævnet til størrelsen af nedsættelserne for de enkelte klagere. Sel
skabet har anført, at Ca. 85 % af pensionisterne skulle reguleres ned med op til 5%,
5 % skulle reguleres op med op til 8 %, og

Ca.

Ca.

10 % blev ikke reguleret. Klagerne har

anført, at de 85 % af medlemmerne, der ikke har modtaget kompensation, har fået re
duceret deres pensionsydelser med op til 30 %. Selskabet har heroverfor fremhævet, at
det er færre end 100 at de tidligere FSP-kunder, der samlet set forventes nedreguleret
med mere end 20 %. Uanset hvilken størrelse, nedsættelserne nøjagtigt vil komme til at
antage på sigt, er det nævnets vurdering, at et stort antal at klagerne konkret har ople
vet klare forringelser at deres pensionsordninger som følge at de ændrede levetidsfor
udsætninger.

Nævnet finder på den baggrund, at de mangelfulde oplysninger - om levetidsforudsæt
ningerne og om, at klagerne i forbindelse med omvalget overtog risikoen for længere
levetider - må anses for en væsentlig forudsætning tor klagernes accept af omvalget.

Spørgsmålet er herefter, om det er rimeligt at pålægge selskabet risikoen for disse ung
tige forudsætninger.

Nævnets flertal udtaler:
Flertallet finder efter en samlet vurdering, at der foreligger sådanne særlige forhold i
denne sag, at det - ud fra en samlet vurdering at hensynet til klagerne og selskabet

-

ikke er rimeligt at pålægge selskabet risikoen for, at klagerne traf deres beslutning om
omvalg på baggrund at urigtige/svigtende forudsætninger. Flertallet finder derfor, at kla
gerne ikke er berettigede til at træde tilbage fra deres omvalg i 2011.

Flertallet har blandt andet lagt vægt på, at nok har selskabet haft en sådan viden om
levetidsproblematikken, at det burde have stået klart, at levetidsproblematikken fremad
rettet kunne få indflydelse på størrelsen at klagernes pensionsudbetalinger, men der er
ikke holdepunkter for at antage, at selskabet allerede ved omvalget i 2011 kunne forud-
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se, at Finanstilsynets varsling af levetidsbenchmark viNe medføre så betydelige stignin
ger de forventede restlevetider, som det efterfølgende har vist sig at være tilfældet.
Flertallet har også lagt vægt på, at en imødekommelse af klagernes ønske om at kunne
fortryde deres omvalg vil indebære, at klagerne slipper for investeringsrisikoen for peri
oden fra 2011 til nu, hvilket kan være problematisk i forhold til selskabets øvrige kunder.
Flertallet bemærker i den forbindelse, at klagerne har kendskab til, hvorledes henholds
vis det garanterede pensionsprodukt og det markedsbaserede pensionsprodukt har ud
viklet sig i perioden, fra de accepterede tilbuddet om omvalg, og til det tidspunkt, hvor
de indgav klagen til nævnet.
Flertallet har tillige lagt vægt på, at en imødekommelse af klagernes ønske om at kunne
fortryde deres omvalg vil indebære, at selskabet skal genanskaffe investeringsaktiver,
som adskiller sig markant fra de aktiver, som nu findes i selskabets aktivbeholdning, og
at hovedargumentet for omvalget i 2011 var en omlægning af selskabets aktivbehold
ning. Flertallet har i den forbindelse lagt vægt på, at selskabet har oplyst, at det udgør
en særlig udfordring at genanskaffe investeringsaktiverne, idet der er forløbet mere end
3 år med store udsving på finansmarkederne, og idet renten har været faldende siden
afhændelsen af de aktiver, der lå til grund for klagernes gennemsnitsrenteprodukt.
Flertallet har endvidere lagt vægt på, at selskabet i 2011 sendte det supplerende om
valgsmateriale til Finanstilsynet inden udsendelse til medlemmerne med henblik på til
synets stillingtagen hertil, og at Finanstilsynet efter det oplyste ikke fandt anledning ti at
kræve, at materialet mere eksplicit omtalte levetidsforudsætningerne.
Flertallet har endelig lagt vægt på, at selskabet fra efteråret 2013 i dialog med Finanstil
synet beregnede en kompensation for de hensættelser, der var på levetider på tids
punktet for omvalg, i hvilken der blev taget udgangspunkt i en kollektiv beregning inden
for de relevante kontributionsrentegrupper, og at Finanstilsynet i afgørelsen af 2/4 2014
-

efter gennemgang af principperne i modellen

—

vurderede, at den sikrede medlem

merne en rimelig behandling. Klagerne har først i slutningen i 2014 forfulgt sagen civil
retligt.

Ankenævnet for Forsikring]
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Det, som klagerne i øvrigt har anført, findes ikke at kunne føre til et andet resultat.

Nævnets mindretal udtaler:
Henset til sagsforløbet finder mindretallet det efter en samlet vurdering rimeligt at lade
selskabet bære risikoen for, at klagerne indgik aftalen på grundlag af nogle urigtige for
udsætninger.

Mindretallet har blandt andet lagt vægt på, at det i 2011 burde have stået klart for sel
skabet, at problematikken vedrørende længere levetider og fornødne hensættelser her
til, kunne være af central betydning for klagernes beslutning om at acceptere selskabets
tilbud om omvalg. Mindretallet har også lagt vægt på, at det havde været relativt let for
selskabet at indføje nogle få, relevante oplysninger herom i informationsmaterialet,
hvorfor selskabet også er nærmest til at bære risikoen for de negative konsekvenser,
det indebærer, at selskabet ikke opfylder sin loyale oplysningspligt.

Det forhold, at selskabet fra efteråret 2013 i dialog med Finanstilsynet beregnede en
kompensation for de hensættelser, der var på levetider på tidspunktet for omvalg, og at
Finanstilsynet i afgørelsen af 2/4 2014 vurderede, at den sikrede medlemmerne en ri
melig behandling, kan efter mindretallets opfattelse ikke afskære klagerne fra at vælge
om. Mindretallet har i den forbindelse lagt vægt på, at kompensationen blandt andet har
bestået af de merhensættelser til forlænget levetid, der ifølge Finanstilsynet var util
strækkelige på omvalgstidspunktet.

Mindretallet er opmærksom på, at det kan være vanskeligt og byrdefuldt for selskabet at
gennemføre de omlægninger, herunder af selskabets aktivmasse, der er nødvendige for
at imødekomme klagernes ønske om at træde tilbage fra det omvalg, de foretog i 2011
—

og at denne byrde må antages at blive større jo længere tid, der måtte gå fra omval

get i 2011. Mindretallet er også opmærksom på, at selskabet ønsker, at denne sag af
gøres ved domstolene henset til sagens karakter og omfang. Mindretallet finder dog
efter en samlet vurdering, at selskabets argumenter
bets generelle økonomi og til de øvrige medlemmer

—

—

herunder om hensynet til selska
ikke i sig selv kan begrunde, at
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klagerne skal bære de økonomiske konsekvenser af selskabets tilsidesættelse af sin
loyale oplysningspligt.
På baggrund af ovenstående finder mindretallet, at klagerne, som følge af forudsæt
ningslæren, kan træde tilbage fra det omvalg, de foretog i 2011.
Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet, således at klagerne ikke har krav på omvalg.
Individuelle beregninger:
Nævnet finder ikke grundlag for at pålægge selskabet at fremlægge oplysninger om
ydelses- eller kompensationsberegningerne i et videre omfang end sket. Nævnet finder,
at selskabet ved de fremsendte redegørelser i breve af 2013-15 til klagerne har opfyldt
den loyalitetsforpligtigelse, som må antages at påhvile parterne i kontraktforholdet.
Nævnet finder, at klagerne ikke har godtgjort, at det følger af regelgrundlag eller andet,
herunder Finanstilsynets afgørelse af 2/4 2014, at selskabet i den foreliggende situation
har en forpligtelse til at fremlægge yderligere oplysninger eller beregninger for klagerne
om den omtvistede kompensationsmodel.
Nævnet har i denne forbindelse også lagt vægt på, at Finanstilsynet fandt, at selskabet,
for så vidt angår de varslingsbreve, som selskabet fremsendte til klagerne i januar 2014,
har handlet i overensstemmelse med reglerne om god skik, og at brevenes formulerin
ger ikke er i strid med reglerne om god skik.
Som følge heraf
bestemmes:

Klageren får ikke medhold.
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