
 

 

Informationsmøde om pension for både tjenestemænd og overenskomstansatte i HK Trafik 
& Jernbane   

Kære medlemmer  

Vi vil gerne invitere til medlemsmøde tirsdag den 3. september fra 15:00 til 18.00 – sæt 
allerede nu kryds i kalenderen.  

Mødet holdes i Sonnesgade 21, 8000 Aarhus C - mødelokale 4.  

Vi lægger ud med kort gennemgang af programmet for mødet.  

Derefter deler vi os op i 2 hold til informationsmøder om pension.  
 
- Tjenestemændene med Henrik Witt fra HK Trafik & Jernbanes Faglige Team 
- Overenskomstansatte med Thomas Corval fra Sampension.  

Efter mødet er der en sandwich og en vand. 

 Tjenestemandspension 
Mange af jer har en god ide om, hvad tjenestemandspension er, men vi har erfaring for, at 
en lidt mere grundig gennemgang af reglerne fremkalder spørgsmål og overvejelser om jeres 
egen situation. Vi vil på mødet besvare bl.a. de her spørgsmål: 

✓ Hvem får tjenestemandspension 
✓ Hvad skal der til for at få tjenestemandspension 
✓ Hvordan beregnes pensionsstørrelsen 
✓ Hvem har pensionsret efter en tjenestemand (efterindtægt, ægtefællepension, 

børnepension) 
✓ Det vigtigste redskab – tjenestemandspension.dk 

 
 Overenskomstansatte med pension i Sampension 
Kan det betale sig at spare op til pension? Du har måske spurgt dig selv om dette. Der har 
nemlig været skrevet meget om, at du mister (noget af) dit pensionstillæg, fordi du har en 
god pensionsordning. 
Med nye pensionsregler – de seneste år – kan en del af samspilsproblematikken mellem 
pension og offentlige ydelser være løst.  
Sparer du op til en skattefri pensionsudbetaling, hvor der ikke er fradrag mens du indbetaler, 
så bliver pensionen ikke modregnet i folkepensionstillægget – og de sidste år på 
arbejdsmarkedet kan du nu spare mere op på den måde. Bliver du ved med at spare op som 
nu, så er udbetalingerne stadig skattepligtige og modregnes – til gengæld får du så et højere 
fradrag, mens du sparer op. 
Thomas vil med baggrund i dette, og en generel gennemgang af vores pensionsordning 
fortælle om dine muligheder i Sampension. 
 
Vi glæde os til at modtage din tilmelding på mail: trafik-jernbane@hk.dk - tilmeldingsfrist er 
senest mandag den 19. august 2019. 
 
HK Trafik & Jernbane 
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