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Tilsyn til PFA: Stop overførsel af
pensionspenge til virksomheder
Blandt andet pensionsselskabet
PFA’s praksis med udbetaling af
overskud fra ansattes pensionsordninger til deres virksomheder
er sket i strid med loven, fastslår
Finanstilsynet, der nu har sat en
stopper for denne praksis. Det
skriver Økonomisk Ugebrev.
For få måneder siden anklagede pensionsgiganten ellers i fuld offentlighed pensionsmæglerne for netop den
praksis under stor medieomtale. Men
da sagen var på sit højeste, viste det

sig, at Finanstilsynet kom på banen
og underkendte PFA’s egne aftaler for
lovstridige - og påbød PFA at ændre sin
anmeldelse til tilsynet.
“Tonen i diverse udtalelser vedrørende
mæglernes og virksomhedernes moral
har været urimelig og ubehagelig.
De klientkonti, som mæglerne
administrerer er ikke etableret for at
”snyde” nogen som helst, men alene
for at skabe gennemsigtighed med
mæglernes aflønning. Derfor er det både
glædeligt og klædeligt, at eventuelt

Søren Lindbo, formand for Forsikringsmæglerforeningen

overskud/underskud skal tilbageføres
til den enkeltes pensionsdepot”, siger
forsikringsmæglernes formand Søren
Lindbo til Økonomisk Ugebrev.

Økonomisk ugebrev: Fremragende år for forsikringsmæglerne
ØU er fuld af optimisme på mæglernes vegne

priser på forvaltning og administration af
pensionsordningerne.

I en ledende artikel i Økonomisk Ugebrev, skriver direktør Morten W Langer:
Landets største forsikringsmæglere har
efter alt at dømme haft et fremragende
2010 efter stagnation i 2009.

Han understreger, at kampen om
kunderne har fået pensionsselskaberne
til at dumpe priserne, og de lukrative
tilstande - altså for firmakunder og
pensionsmæglere – kan meget vel give
yderligere aktivitet i resten af 2010 og
2011, fordi virksomhederne vil teste, om
deres priser er optimale.

Økonomisk Ugebrev påviser i denne
brancheanalyse af pensionsmæglerbranchen, at en lang række konkrete
store erhvervsvirksomheder, bl.a. A.P.
Møller-Mærsk, Vestas og DSV, har været
i udbud med medarbejdernes firmapensioner for milliarder for at få bedre

I Ugebrevet hedder det videre:
“Uofficielt forbereder Vestas sig i disse
dage på at forlade Topdanmark til fordel
for Nordea Liv og Pension. DSV var

for kort tid siden tæt på at forlade PFA
og rykke samme sted. Men et super tilbud fra PFA forhindrede den manøvre
i sidste øjeblik, erfarer Økonomisk
Ugebrev.
Sådan ender de fleste udbud, nemlig
at virksomheden bliver samme sted.
Eksempelvis har A.P. Møller-Mærsk
netop været i udbud med sine firmapensionsordninger, men blev hos
Danica. Novo Nordisk har for noget tid
siden også været i udbud, men blev i
PFA.

Ny adresse til Forsikringsmæglerforeningen
Forsikringsmæglerforeningen har skiftet adresse.
“Vi er flyttet ind på Ehlersvej 11, 2900 Hellerup, hvor vi er kommet til at sidde i et
dynamisk og forretningsmæssigt miljø. Derudover får vi adgang til en lang række
af de resurser, som vores udlejer, Waterfront Communications, råder over”, siger
direktør Flemming Kosakewitsch, som også glæder sig over, at foreningens nye
set-up er betragteligt billigere end det tidligere.
Flemming Kosakewitsch ved indgangen til Forsikringsmæglerforeningens nye adresse på Ehlersvej
11 i Hellerup
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Enighed om klientkonti
Forsikringsmæglerforeningen og
PFA har forhandlet sig frem til
nedenstående aftale.
Aftalen er bl.a. sendt til Berlingske
Tidende, en række erhvervsordførere og erhvervsminister Brian
Mikkelsen.
København, den 7. september 2010
Berlingske Tidende bragte lørdag den
21. august en artikel om klientkonti,
der bruges i samarbejdet mellem
pensionsselskaber, forsikringsmæglere
og virksomheder i forbindelse med
firmapensionsordninger. I artiklen gav
PFA Pension udtryk for bekymring for,
at et eventuelt overskud på klientkontoen kunne risikere at havne hos
arbejdsgiveren, ligesom der også
har været rejst tvivl om lignende
konstruktioner i pensionsselskaberne.
Det er helt afgørende, at man både
som virksomhed og pensionsopsparer
kan føle fuld tillid til pensionssystemet.
Derfor skal enhver tvivl fjernes.
Forsikringsmæglerforeningen, Aon,
Willis og PFA har derfor siden den 21.
august været i tæt dialog for at finde en
betryggende løsning.
Det er i et fåtal af firmapensionsordninger, at der oprettes en klientkonto
eller lignende. I nogle tilfælde er det
aftalt med kunden, at rådgivningen
afregnes time for time. Bliver der
anvendt færre timer end planlagt,
kommer der et overskud på klientkontoen, og parterne er helt enige om,

Artikel om den nye aftale bragt i Berlingske Tidende

at dette overskud tilhører pensionsopsparerne. Bliver der anvendt
flere timer end planlagt, bliver der
trukket penge på klientkontoen,
der dermed også kan blive negativ.
Nogle virksomheder og medarbejdere
aftaler, at virksomheden dækker et
evt. underskud, mens andre aftaler,
at beløbet fremføres over en årrække
således, at klientkontoen går i balance.
De danske virksomheder er førende i
verden med hensyn til at skabe gode
forhold for medarbejderne. Denne
position skal ikke trues af uklare aftaler i
pensionsbranchen, som kan medføre, at
der bliver rejst uberettiget mistanke mod
virksomheder.

Det skal i øvrigt bemærkes, at en ny
lovgivning på forsikringsmæglerområdet
træder i kraft den 1. juli 2011. Fra denne
dato skal pensionsselskaberne afregne
det mellem virksomheden og mægleren
aftalte vederlag, og det vil overflødiggøre de fleste klientkonti.
Vi er på baggrund af vort fælles arbejde
af den opfattelse, at afregningen mellem
pensionsselskaber, forsikringsmæglere,
virksomheder og deres medarbejdere i
forbindelse med firmapensionsordninger
sker på en ordentlig og redelig måde
og til meget lave omkostninger, hvilket
skyldes den meget stærke konkurrence i
Danmark.
Med venlig hilsen

Forsikringsmæglerne og PFA Pension
er enige om, at hvis enkelte kunder vil
anvende klientkonti og lignende, vil vi
anbefale, at parterne forpligter sig til at
sikre, at et eventuelt overskud som følge
af færre rådgivningstimer går tilbage til
de enkelte pensionsordninger.

Lars Ellehave-Andersen
Koncerndirektør, PFA Pension
Flemming Kosakewitsch
Adm. direktør,
Forsikringsmæglerforeningen

Forsikringsmægler i Folketinget
Fhv. sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) har valgt at stoppe som medlem
af Folketinget.
Forsikringsmægleren 27-årige Daniel
Rugholm (K) overtager pladsen som konservativt folketingsmedlem i Nordjylland.
”Allerede da jeg tiltrådte hos forsikringsmæglerfirmaet Bækmark & Kvist A/S
i Nørresundby, gjorde jeg opmærksom
på, at Folketinget kunne blive en mu-

lighed, også før næste valg. Da Jakob
Axel offentliggjorde sit ønske om at
komme tilbage til erhvervslivet, aftalte
jeg straks med Bækmark & Kvist, at jeg
kunne fratræde øjeblikkeligt, når Jakob
Axel valgte at stoppe, fortæller Daniel
Rugholm.
Udover sit arbejde i forsikringsmæglerfirmaet er Daniel Rugholm også byrådsmedlem i Hjørring Kommune.
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