Regelsæt vedr. Internationalt medlemskab
For at blive Internationalt medlem af Den danske Aktuarforening kræves, at ens CPD (Continuing
Professional Development) er på et niveau svarende til gult eller grønt lys.
Ud over kravet til CPD skal medlemmet også leve op til kravene i CS (Core Syllabus). Har
medlemmet en gang fået godkendt CS, mistes denne godkendelse ikke som følge af ændringer i
CS. Ved udmeldelse, uanset årsag, af Den danske Aktuarforening mistes CS godkendelsen, og
ved genoptagelse i foreningen kræves ny godkendelse af CS.
Opfylder et medlem af Den danske Aktuarforening kravene til såvel CPD som CS har medlemmet
automatisk status af Internationalt medlem.
Regelsæt vedr. CPD
Der er ikke krav om godkendelse af CPD registreringer, det er overladt til det enkelte medlems
egenkontrol. De til enhver tid gældende krav til CPD kan findes her:
http://www.aktuarforeningen.dk/Medlemmer/Logbog/tabid/63/Medlemmer/CPDInfo/tabid/73/Default
.aspx
eller via Medlemmer -> Logbog, hvor medlemmet skal registrere sine CPD aktiviteter.
I forhold til medlemskab af internationale foreninger (GC, IAA og underafdelinger heraf) er det CPD
status pr. 1. januar der er gældende, idet kontingent og medlemskab for disse følger kalenderåret.
I øvrige forhold opgøres CPD status til maksimum af status pr. 1. januar og nuværende niveau,
bemærk dette understøttes ikke af hjemmesiden. Hjemmesiden afspejler altid den øjeblikkelige
status. Det anbefales at holde sin CPD permanent opdateret, således at man ikke kommer i rødt
lys i løbet af året.
Regelsæt vedr. CS
CS godkendelse foretages af bestyrelsen på baggrund af en skriftlig ansøgning sendt til
sekretaer@aktuarforeningen.dk.
Når bestyrelsen en gang har godkendt CS status, bevares status så længe medlemskabet af Den
danske Aktuarforening opretholdes.
Medlemmer optaget før 1. januar 2005 opfylder pr. definition kravene under CS, og har således
allerede fået tildelt CS status. Der skal derfor ikke indsendes en ansøgning til bestyrelsen.
Alle medlemmer optaget fra 1. januar 2005 og frem skal indsende en ansøgning, såfremt de
ønsker at få en godkendt CS status. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for opfyldelse af
alle kravene under CS. Kravene kan hentes fra GC’s hjemmeside:
http://www.gcactuaries.org/cpd.html. Det er ansøgerens ansvar at dokumentere at alle punkter er
opfyldt, hvilket ikke er nogen lille opgave.
Medlemmer med en dansk Cand. Act., der har påbegyndt studiet efter 1995, mangler blot kurserne
”Etik og Professionalisme” og ”Kommunikation”, for at opfylde kravene til CS. For denne
medlemsgruppe er det derfor nok, at vedlægge dokumentation for deltagelse i ovenstående to
kurser udbudt af Den danske Aktuarforening eller tilsvarende kurser udbudt af andre udbydere,
samt at de opfylder betingelserne for at være i denne gruppe.

Øvrige medlemmer anbefales at kontakte bestyrelsen for en afklaring af om det er muligt, at
opstille tilsvarende lempeligere ansøgningskrav for dem. Det er bestyrelsens intention at gøre
ansøgningsprocessen så smertefri som mulig, uden at gå på kompromis med kravene i CS.
Nedenfor er processen illustreret i et beslutningsdiagram.

