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Tilfredsstillende vækst i Danica Pension i 1. halvår 

 

Danica Pension præmieindbetalinger steg med 29 pct. i 1. halvår 2017 ift. samme periode sidste år.   

 

For 1. halvår 2017 blev resultatet i Danica Pension før skat på 1.027 mio. kr. mod 831 mio. kr. i 1. halvår 2016. 

 

”Danica Pension har haft et tilfredsstillende 1. halvår. Resultatet før skat lever op til forventningerne, og vi er særligt til-

fredse med, at væksten i præmieindbetalinger fortsætter. De stigende præmier er et udtryk for, at både privat- og erhvervs-

kunder i stigende grad vælger os til, og det er vores vigtigste opgave at sikre, at Danica Pension fortsætter med at være 

attraktiv for nuværende og potentielle kunder,” siger adm. direktør i Danica Pension, Per Klitgård. 

 

Stor vækst i præmier via Danske Bank 

Præmier i alt udgjorde i årets første seks måneder 20,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 4,5 mia. kr. – eller 29 pct. - ift. 

samme periode sidste år. I Danmark var stigningen 20 pct., i Norge 17 pct. og i Sverige 53 pct. Stigningen i præmieindbe-

talinger skyldtes blandt andet, at bruttopræmier via Danske Bank i Danmark er steg med 46 pct. ift. 1. halvår 2016 til 3.141 

mio. kr. 

 

”Vi ser for alvor resultater af samarbejdet på tværs af koncernen, som først og fremmest har til formål at give kunderne en 

bedre samlet oplevelse. Samarbejdet er også til gavn for både Danica Pension og Danske Bank og bidrager positivt til vores 

finansielle resultater,” siger Per Klitgård. 

 

Gode investeringsresultater fortsætter 

Danica Pensions kunder fik igen i 1. halvår 2017 solide afkast på deres pensionsopsparinger. Afkastene til Danica Pensions 

kunder i Danmark var på mellem 2,0 og 6,5 pct. Kunder i ”Danica Balance middel risiko” med 15 år til pension fik et afkast 

på 4,4 pct. i 1. halvår, mens kunder i ”Danica Balance middel risiko” med 20 år til pension fik et afkast på 5,0 pct.  

 

”For to år siden lancerede vi en ny investeringsstrategi og styrkede vores investeringsteam. Det så vi igen resultatet af i 1. 

halvår i form af gode afkast til vores kunder. Det er særligt glædeligt, at resultaterne kommer på baggrund af en langsigtet 

strategi, hvor forudsigelighed og tryghed er nøgleordene,” siger Per Klitgård. 

 

Særligt de direkte alternative investeringer, som primært er investeringer direkte i unoterede  virksomheder, gav med 12,6 

pct. gode afkast i 1. halvår 2017. 

 

Mere end 100.000 kunder kontaktet proaktivt 

I 1. halvår 2017 kontaktede Danica Pension proaktivt mere end 100.000 kunder. Danica Pension ønsker at være et skridt 

foran kunderne og hjælpe dem bedst muligt med klare anbefalinger. Ved livsbegivenheder som flytning, ægteskab eller løn-

ændring kontakter Danica Pension kunder med klare anbefalinger, allerede før de ved, at de har brug for deres pensions-

selskab. Inden udgangen af 2018 vil Danica Pension proaktivt kontakte 300.000 kunder. 

 

”Vores arbejde med at blive mere relevante for vores kunder og være der, når de har brug for os, går efter planen. Vi kan se, 

at de kunder, vi proaktivt kontakter, er mere tilfredse, og i 1. halvår har 21 pct. flere taget et PensionsTjek og dermed fået 

et overblik over deres pension og forsikring. At skabe klarhed og tryghed om vores kunders fremtid er netop målet med 

vores strategi ”Et skridt foran”, som vi vil fortsætte med at eksekvere i de kommende år,” siger Per Klitgård. 
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Hovedtal for Danica-koncernen 

 

Mia. kroner 1. halvår 2017 1. halvår 2016 

Indbetalinger 20,4 15,9 

Heraf indbetalinger i Danmark 12,6 10,5 
Afkast af kundemidler – Markedsrente, procent 5,9 -1,9 
Afkast af kundemidler – Traditionel, procent -0,2 6,8 
Afkast af kundemidler efter ændring i merhensættelser, pro-
cent* 0,8 2,3 

Omkostningsprocent i forhold til nettoaktiver, Danmark 0,13 0,14 
Danica genereret resultat, mio. kr. 936 861 
Resultat før skat, mio. kroner 1.027 832 
Pensionsformue (aktiver i alt), mia. kroner 413 410 
Bonusreserve, procent* 5,8 3,2 

Merhensættelser* 37,8 44,1 
*Gælder kun kunder med Danica Traditionel 

 
For yderligere information: 

Tim Smidemann 
Presseansvarlig 
Tlf.: (+45) 23 34 17 02 
Mail: tism@danskebank.dk 
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Solvensoverdækning       

30. juni 2016 

Danica Pension 
Livsforsikrings-

aktieselskab 
Danica Pension 

koncernen 
Danica 

koncernen 
    

SCR (mio. kr.) 11.218 12.056 11.585 
    

Solvensoverdækning 223% 207% 206% 
    

        

    

    

    

Opsummering af Danicas ansvarlige lån     
    

Udsteder Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab 

Fondskode XS1117286580  
Beløb EUR 500 m   

Rente 4,375 % p.a   

Optaget 29. september 2015  
Udløb 29. september 2045  
Første call option 29. september 2025  
Første renteændring 29. september 2025  
        

 

For yderligere information: 

 
Ole Fabricius 
Økonomidirektør 
Tel. (+45) 45 13 13 11 
Email: ofa@danicapension.dk 
 

mailto:ofa@danicapension.dk

