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Fremgang i Danica Pension i årets første ni måneder 

 

Danica Pension leverer et afkast på mellem 3,9 og 9,8 pct. til kunder i Danica Balance i årets første ni måneder, som også 

byder på solid vækst i præmieindbetalinger og proaktiv kontakt til mere end 140.000 kunder. Det fører til et tilfredsstillende 

resultat før skat på 1.488 mio. kr. i årets første ni måneder. 

 

For 1.-3. kvartal i 2017 blev resultatet i Danica Pension før skat på 1.488 mio. kr. mod 1.465 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2016.  

 

”Årets første ni måneder har været tilfredsstillende for Danica Pension. Resultatet før skat lever op til vores forventninger, 

præmieindbetalingerne er steget med 19 pct., og vi fortsætter med at levere attraktive afkast på vores kunders pensions-

ordninger,” siger adm. direktør i Danica Pension, Per Klitgård. 

 

Gode investeringsresultater fortsætter 

Danica Pensions kunder fik i 1. -3. kvartal 2017 attraktive afkast på deres pensionsopsparinger. Afkastene til Danica Pen-

sions kunder i Danmark var på mellem 3,9 og 9,8 pct. Kunder i ”Danica Balance middel risiko” med 20 år til pension fik et 

afkast på 7,9 pct. i årets første ni måneder. Dermed ligger Danica Pension blandt de tre bedste kommercielle pensionssel-

skaber. Kunder i ”Danica Balance middel risiko” med 15 år til pension fik afkast på 7,0 pct. 

 

Særligt alternative investeringer har givet Danica Pensions kunder et godt afkast. Samlet har alternative investeringer givet 

et afkast på 9,6 pct. i årets første tre kvartaler. 

 

”Med alternative investeringer spreder vi investeringerne, samtidig med, at de giver attraktive afkast. I årets første ni må-

neder har vi investeret cirka 6 mia. kr. direkte i veldrevne virksomheder. Over de kommende år er vores ambition at inve-

stere 15 mia. kr. pr. år, forudsat at vi kan finde egnede investeringer,” siger Per Klitgård. 

 

Stor vækst i præmier via Danske Bank 

Præmier i alt udgjorde i årets første tre kvartaler 29,3 mia. kr., hvilket er en stigning på 4,7 mia. kr. i forhold til samme 

periode sidste år. Stigningen i præmieindbetalinger skyldtes blandt andet, at bruttopræmier via Danske Bank i Danmark 

steg med 48 pct. i forhold til 1.-3. kvartal 2016 til 5,0 mia. kr. 

 

”Det styrkede samarbejde på tværs af Danske Bank-koncernen har først og fremmest til formål at give kunderne en bedre 

oplevelse. Derudover bidrager samarbejdet positivt til vores finansielle resultater,” siger Per Klitgård. 

 

Mere end 140.000 kunder kontaktet proaktivt 

I de første ni måneder af 2017 kontaktede Danica Pension proaktivt mere end 140.000 kunder. Det skete for eksempel i 

forbindelse med flytning, ægteskab eller lønændring. Det har betydet, at antallet af kunder, der følger Danica Pensions an-

befalinger til pension og forsikring, er steget med 58 pct. i årets første ni måneder. 

  

Der er foretaget 47.500 PensionsTjek i årets første ni måneder. Det er en stigning på 22 pct. i forhold til samme periode 

sidste år. 

 

”Med pensionstjekket har kunderne sikret sig et overblik over, om de har de rigtige dækninger på deres pensions- og forsik-

ringsordninger, så de kan få en økonomisk god og tryg tilværelse som pensionister, eller hvis uheldet skulle være ude. Vi 

kan se, at kunderne reagerer positivt, når vi kontakter dem, og derfor vil vi også styrke den proaktive indsats i de kommende 

år,” siger Per Klitgård. 

 

Inden udgangen af 2018 vil Danica Pension proaktivt have kontaktet 300.000 kunder. 
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Hovedtal for Danica-koncernen 

 

Mia. kroner 1.-3. kvartal 2017 1.-3. kvartal 2016 

Indbetalinger 29,3 24,6 

Heraf indbetalinger i Danmark 18,1 16,6 
Afkast af kundemidler – Markedsrente, procent 6,3 1,3 
Afkast af kundemidler – Traditionel, procent 1,3 8,9 
Afkast af kundemidler efter ændring i merhensættelser, pro-
cent* 1,7 4,0 

Omkostningsprocent i forhold til nettoaktiver, Danmark 0,19 0,20 
Danica genereret resultat 1,36 1,29 
Resultat før skat 1,49 1,47 
Pensionsformue (aktiver i alt) 421 436 
Bonusreserve, procent* 6,5 4,0 

Merhensættelser* 38,1 45,4 
*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. september 2017 

Danica Pension 
Livsforsikrings-

aktieselskab 
Danica Pension 

koncernen 
Danica 

koncernen 
    

SCR (mio. kr.) 9.099 9.989 9.558 
    

Solvensoverdækning 256% 233% 232% 
    

        

    

    

    

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  

 

 

 


