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Side 2
Forord

Denne håndbog er udarbejdet til tillidsrepræsentanter og faglige konsulenter og sekretærer samt
HR medarbejdere, der er tilknyttet de pensionsordninger, der administreres af SAMPENSION.

Håndbogen er opbygget ud fra den forudsætning,
at den skal anvendes som et opslagsværk og ikke
en bog, der nødvendigvis skal læses fra start til
slut.

Livs- og pensionsforsikringsområdet samt offentlige ydelser er begge to store områder, som efterhånden fylder mere og mere i vores hverdag. I
SAMPENSION får vi i det daglige mange henvendelser fra kunder, der vil vide noget mere om deres
pensionsforhold.

Vi har inddelt håndbogen i separate afsnit, så du
ved hjælp af indholdsfortegnelsen nemt kan finde
rundt i stoffet og få svar på dine spørgsmål.

Som tillidsrepræsentant eller faglig sekretær støder
du sikkert på de samme spørgsmål fra dine kollegaer.
For at du nemmere kan hjælpe dine kollegaer/
medlemmer med spørgsmål om deres pensionsforhold, har vi lavet en håndbog, der giver svar på
mange ting.

Vær opmærksom på, at håndbogen tager udgangspunkt i de beløbssatser og lovmæssige regler, der er gældende i dag.
Af flere steder fremgår det, at den tidligste pensionsalder er 60 år. Dette er dog kun gældende for
personer, der er født før den 1. Januar 1959.
Hvis du er født 1. Januar 1959 eller senere, vil den
tidligste pensionsalder være:
Du er født

Det er ikke meningen, at du som tillidsrepræsentant eller faglig konsulent skal gå ind i en rådgivende funktion. Din hjælp kan være vejledende og
husk, at det altid er din kollega/dit medlem selv,
der skal træffe beslutninger om egne pensionsforhold. I den forbindelse kan du være behjælpelig
med at orientere om, hvilke konsekvenser det ønskede valg har.
Pensionsforhold er et stort område, hvilket betyder, at det kan være svært at få belyst alle relevante detaljer uden at skulle konstruere et meget stort
værk. Vi har derfor valgt, at denne håndbog omhandler de vigtigste og mest almindelige spørgsmål i et let og forståeligt sprog.
Håndbogen er en populær beskrivelse af pensionsordningerne og de regler, der knytter sig hertil. For
at få det juridisk fuldstændige billede henvises der
til pensionsordningernes pensionsregulativer samt
forsikringsbetingelser.

Du kan tidligst gå på
pension, når du fylder

1. januar 1959 – 30. juni 1959

60½

1. januar 1959 – 31. december 1959

61

1. januar 1960 – 30. juni 1960

61½

1. juli 1960 – 31. december 1962

62

1. januar 1963 eller senere

62

Skulle der være faglige områder, som du eller dine
kollegaer ønsker belyst mere detaljeret, kan I altid
kontakte SAMPENSION . Under afsnit 8, samt på vores hjemmeside, kan du finde relevante telefonnumre.
Vi håber, at du får glæde af håndbogen i dit daglige arbejde som tillidsrepræsentant eller faglig konsulent /- sekretær eller HR medarbejder.
SAMPENSION/markedsafdelingen

Juni 2010
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Side 2
SAMPENSION

Hvem er

og StK:Pension

SAMPENSION?

leverer pensionsløsninger til det danske arbejdsmarked, der er baseret på fællesskabets fordele forenet med den
ansattes egne valg af tryghed til sig selv og sin
familie.
SAMPENSION KP LIVSFORSIKRING

Løsningerne tager afsæt i det bedste fra arbejdsmarkedspensionernes solidariske grundlag kombineret med individuelle elementer, der giver den
ansatte mulighed for at sammensætte en pensionsordning, der passer bedst muligt til den enkeltes og familiens behov.
SAMPENSION

SAMPENSION KP LIVSFORSIKRING (tidligere Kommunernes Pensionsforsikring (KP)) blev oprettet i
1945. Dengang var kommunerne eneaktionærer i
selskabet.

I dag er aktiekapitalen på 800.000 kr. Den ene
halvdel ejes af 41 kommuner, Kommunernes
Landsforening, Foreningen til Begrænsning af
Skadeudgifter i kommuner og regioner f.m.b.a.
(FBS) og Danske Regioner. Den anden halvdel
ejes af HK, Offentligt Ansattes Organisationer
(OAO), Dansk Metalarbejderforbund, Konstruktørforeningen og Dansk Tandlægeforening.

tilbyder bl.a.:
SAMPENSION KP LIVSFORSIKRING

•

levering af løsninger til arbejdsgivere og
medarbejdere

•

levering af løsninger for både tjenestemænd
og overenskomstansatte

•

opgørelser af pensionstilsagn og -forpligtelser
for tjenestemænd

•

rådgivning og information

•

informationsmøder og seniorkurser

•

tillidsrepræsentantkurser

•

kurser for faglige konsulenter

•

kurser for HR-Personale

De overenskomstansatte medarbejdere i staten
udgør en særskilt kundegruppe (tidligere
StK:Pension) i SAMPENSION KP LIVSFORSIKRING og har
egen bestyrelse, hvoraf syv medlemmer er udpeget af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO)
og et medlem af Finansministeriet.

administreres af SAM-

PENSION ADMINISTRATIONSSELSKAB.

ledes af en bestyrelse
på 11 medlemmer fra både arbejdsgiver- og
lønmodertagersiden samt medarbejderrepræsentanter fra SAMPENSION.

SAMPENSION KP LIVSFORSIKRING

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af
SAMPENSION og fastlægger retningslinier for
SAMPENSIONS vigtigste forretningsområder, herunder

• vedtager det årlige budget
• fastlægger pensionsordningernes indhold
• beslutter selskabets investeringspolitik og beslutter konkrete investeringer

• beslutter særlige aktiviteter relateret til
SAMPENSION KP LIVSFORSIKRING
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Indmeldelsesbestemmelser

Indmeldelsesbestemmelserne og pensionsbidragets
størrelse er fastsat i henhold til Fællesoverenskomsten mellem (OAO) Offentligt Ansattes Organisationer og Finansministeriet.

Indmeldelsesbestemmelser

Pensionsbidrag
Rent teknisk er en tredjedel at betragte som eget
bidrag, og to tredjedele er at betragte som arbejdsgivers bidrag.
Pr. 01.10.2008 udgør det samlede pensionsbidrag
15 % af den pensionsgivende løn.

Medarbejderen skal
• være fyldt 25 år
• have fire års sammenlagt beskæftigelse i det
offentlige før eller efter det fyldte 25. år (elevtid
medregnes i de fire år)
Hvis medarbejderen er ansat under 15 timer om
ugen, kræves seks måneders uafbrudt beskæftigelse under overenskomsten.

For “mini-pensionsordningens” vedkommende
udgør pensionsbidraget 10,28 % af den pensionsgivende løn pr. 01.10.2006.
Når medarbejderen i “mini-pensionsordningen”
opfylder de almindelige indmeldelsesbestemmelser, stiger pensionsbidraget til den “normale” bidragsprocent.
NB: Der kan forekomme enkelte særlige overenskomster med afvigende bidragsprocenter. Kontakt evt.
OAO eller SAMPENSION for yderligere information.

Fravigelse af indmeldelsesbestemmelserne
Fra den 1. april 2000 fraviges ovenstående indmeldelsesbestemmelser, når
•

en medarbejder kommer fra en privat eller
kommunal/regional overenskomstansættelse
og i denne var omfattet af en pensionsordning. Overgangen mellem disse to ansættelser skal ske inden 30 dage

Eller hvis medlemmet

Frivilligt egetbidrag
Medlemmet har mulighed for, ud over det i overenskomsten aftalte pensionsbidrag, at indbetale
ekstra på pensionsordningen. Hvis medlemmet
ønsker at indbetale ekstra, er det vigtigt at medlemmet først kontakter SAMPENSION for yderligere
information og indgåelse af eventuel aftale, hvorefter medlemmet kontakter sin arbejdsgiver, der så
vil trække beløbet i lønnen hver måned og sende
pengene til SAMPENSION.

• er fyldt 20 år, og
• har mindst ni måneders offentlig ansættelse
Opfyldes disse bestemmelser kommer medarbejderen med i SAMPENSION (“mini-pensionsordningen”)
straks fra ansættelsen - dog gælder 15-timersreglen også for disse medarbejdere.
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Hvad er pensionsforsikring?

En pensionsforsikring er en ”vare”, hvis egenskab
det er at dække et behov mod direkte økonomisk
tab, der opstår som følge af nedsat eller helt
manglende indtjeningsevne eller tab af forsørger.

Hvordan vil børn, ægtefælle eller samlever klare
sig, hvis den anden pludselig dør? Kan de blive
boende, og kan de leve nogenlunde som før dødsfaldet? Vil de have råd til uddannelse?

Årsagerne hertil kan være sygdom, ulykkestilfælde,
varig legemsbeskadigelse eller dødsfald. Endvidere
kan en pensionsforsikring være med til at give en
økonomisk tryghed ved alderspensionering.

Alle disse spørgsmål er med til at afgøre, om der er
et økonomisk behov for sikring ved død, og hvor
stort det vil være. Her er der nemlig ikke mange
offentlige ydelser at hente.

Økonomisk

Ud over at give medlemmet eller dennes efterladte
en økonomisk tryghed ved død eller erhvervsevnetab er der også dækning ved alderspensionering.

Forsikringen oprettes for at dække det økonomiske
tab, medlemmet og familien kan lide, hvis en bestemt begivenhed indtræffer.
En forsikring kan ikke forebygge dødsfald eller tab
af erhvervsevne, men den kan være med til at afhjælpe de økonomiske tab, en sådan begivenhed
kan medføre.
Risikoen for helt at miste evnen til at arbejde, eller
risikoen for en midlertidig eller varig skade på sjæl
eller krop, der medfører delvis uarbejdsdygtighed,
kan ramme os alle. Kan man ikke arbejde, kan man
ikke tjene penge og dermed ikke opretholde den
ønskede levestandard.
Det offentlige yder hjælp, men i de fleste tilfælde
er denne hjælp utilstrækkelig. Selv om man eventuelt i et vist omfang fortsat kan opretholde sit
arbejde, kan der være mange ekstraudgifter forbundet med et handicap. Der kan blive brug for
forskellige hjælpemidler som kørestol, stok, proteser og meget andet, eller der kan være behov for
at ændre boligen eller måske flytte til en anden.
Også her vil det offentlige hjælpe, men det er ikke
sikkert, at man vil være tilfreds med det, man er
berettiget til herfra.
I et langt livsforløb er der normalt andre mennesker, der i en eller anden grad i kortere eller længere tid er afhængig af én og den indtægt, man har.
Som helt ung er der måske ikke det store behov,
men så snart man stifter familie, får fælles bolig og
måske børn, vil behovet for at sikre sig stige.

Derved gør man overgangen til pensionisttilværelsen nemmere - og sikrer, at indkomstnedgangen
ikke bliver for stor. For langt de fleste, der går på
pension i dag, er der tale om en meget stor indtægtsnedgang og dermed et stort fald i levestandarden.

Juridisk
Rent juridisk er forsikringen en aftale om, at forsikringsselskabet forpligter sig til at betale nogle penge, hvis der indtræffer en af de begivenheder, som
aftalen omhandler.
For at få denne ydelse/sikkerhed fra forsikringsselskabet skal medlemmet betale en præmie (pensionsbidrag).

Pensionsbidrag
Det pensionsbidrag, som indbetales til forsikringsselskabet, anvendes dels til betaling for de dækninger, der skal udbetales i tilfælde af død eller
erhvervsevnetab, og dels til opsparing til alderdommen.
Derudover anvendes en del af indbetalingen til at
dække de administrationsomkostninger, forsikringsselskabet har ved oprettelse og vedligeholdelse af forsikringen samt ved løbende information,
der gives til medlemmet.
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Bonus og grundlagsrente

Hvad er bonus?
Kort fortalt er bonus den del af SAMPENSION overskud, som tilfalder det enkelte medlem.

Hvordan beregnes bonus?
For at et forsikringsselskab kan beregne, hvor meget der skal udbetales på forskellige tidspunkter,
må det støtte sig til tidligere års erfaringer og statistikker.

gruppelivsbidraget. Procenten er variabel afhængig af pensionsbidragets størrelse jf. nedenstående:
Årlig pensionsbidrag
0 – 30.000 kr.
30.000 – 40.000 kr.
40.000 -

Omkostningsprocent
3,5%
2,0%
0%

Hvordan anvendes overskuddet?
Forsikringsydelserne baseres på nogle forventninger om, hvor stor forsikringsrisiko, renter og omkostninger vil blive. Disse lægges på den sikre side,
således at man er sikker på at være i stand til at
udbetale det, man har lovet.
Det betyder til gengæld, at der næsten med sikkerhed vil opstå et overskud, som overføres til forsikringerne som bonus.

Hvordan fremkommer overskuddet?
Overskuddet opstår fra tre forskellige bonuskilder:
• At der blandt de erhvervsaktive dør færre end
forudsat og ved, at der ikke er så mange, der
mister erhvervsevnen.
• At forrentningen af de investerede pensionsmidler er bedre end forudsat.
• At omkostningerne viser sig at være lavere end
forudsat. Ifølge forsikringsselskabernes fælles
beregningsgrundlag er der i tarifgrundlaget afsat 11 % af pensionsbidragene til administration. På den enkelte police i SAMPENSION udgør
fradraget til administration et sted i mellem 0%
og 3,5% af det årlige pensionsbidrag ekskl.

Den bonus, som SAMPENSION optjener, udbetales
ikke kontant, men anvendes til løbende forhøjelse
af de enkelte medlemmers pensionsydelser. Dette
princip kalder man bonustilskrivning. For at medlemmet kan få ajourført oplysninger om sin forsikringsdækning, sendes der mindst en gang årligt en
forsikringsoversigt. Af forsikringsoversigten fremgår
det, hvor meget de enkelte pensioner udgør inkl.
den bonus, der er blevet tilskrevet siden sidst.
En gang årligt modtager medlemmet endvidere et
depotregnskab, som viser forsikringens værdi inkl.
tildelt bonus.

Bonus på gruppelivsordningen
Bonus på gruppelivsordningen opsamles på en i
SAMPENSION etableret bonuskonto og anvendes til
forbedring af gruppelivsordningen. Det kan fx
være til forhøjelse af summerne eller til nedsættelse
af præmien.
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Bonus og grundlagsrente

Grundlagsrente
Grundlagsrenten er den forrentning, SAMPENSION
bruger til beregning af forsikringsdækningernes
størrelse.
Grundlagsrenten bestemmes af SAMPENSIONS bestyrelse inden for rammerne af en maksimal grundlagsrente, som Finanstilsynet fastsætter.
Grundlagsrenten for den enkelte kunde kan godt
ændre sig, men kun vedrørende bidragsforhøjelser,
indskud og bonustilskrivning.
• For forsikringer, der er oprettet før
01.01.1997, er grundlagsrenten 4,5 %.
Forhøjelser fra 01.01.1998 – 01.04.2001 har
en grundlagsrente på 2,5 %.
Forhøjelser fra 01.04.2001 har en grundlagsrente på 1 %.

Grundlagsrenten får kun betydning i det øjeblik,
forsikringsselskabet ikke kan give en højere depotrente.
Depotrenten er den faktiske forrentning det enkelte år. Den fastsættes af det enkelte forsikringsselskab og er hovedsagelig afhængig af det afkast,
som selskabet opnår af sine investeringer.
Hvis et medlem har oprettet en forsikring med en
grundlagsrente på 4,5 % eller 2,5 %, skal medlemmet være opmærksom på, at en overførsel af
denne forsikrings værdi til en ny pensionsordning
vil blive til en lavere grundlagsrente. Det betyder,
at størrelsen af forsikringsdækningerne alt andet
end lige vil være mindre i den nye ordning. De
mindre dækninger kan dog på længere sigt til en
vis grad modsvares af en større bonustilskrivning
Det er derfor en god idé eventuelt at få lavet en
beregning, før man overfører sin pensionsordning
til en ny for at sikre sig selv bedst muligt.

• For forsikringer, der er oprettet fra
01.01.1997 og frem til 01.07.1999, er
grundlagsrenten 2,5 %.
Forhøjelser fra 01.01.2000 har en grundlagsrente på 1 %.
• For forsikringer, der er oprettet fra
01.07.1999 og frem til 01.01.2002, er
grundlagsrenten 1,5 %.
• For forsikringer, der er oprettet fra
01.01.2002 og frem til 01.01.2006, er
grundlagsrenten 1,8%
• For forsikringer, der er oprettet fra
01.01.2006 og frem til den 01.05.2007, er
grundlagsrenten på 2,0%
• Nytegninger efter 01.05.2007 er etableret som
et markedsrenteprodukt uden garanteret
grundlagsrente.
En pensionsordning kan således have flere forskellige grundlagsrenter.

F:\Marked\00 ny opdeling\03. Kursus og info.materiale\Materiale\Håndbøger\4. Stk-Pension\stk afsnit 05.doc

Pensionsordningerne

Gruppelivsforsikring
Den fleksible ordning
3 i 1 Pension
3 i 1 Livspension
Linkpension
Præmiefritagelse
Behovsanalyse

Afsnit 6

Side 2
Pensionsordningerne

Man skal være opmærksom på, at der eksisterer
tre forskellige pensionsordninger:
• Den fleksible ordning
Den gælder for dem, der blev pensionsberettiget før 01.01.2002, medmindre de efter
01.01.2002 har valgt at skifte til 3 i 1 Pension
eller til 3 i 1 Livspension i 2009 eller derefter.
• 3 i 1 Pension
Er man pensionsberettiget i perioden
01.01.2002 – 01.05.2007, har man automatisk
3 i 1 Pension, med mindre de i 2009 eller derefter har valgt at skifte over i 3 i 1 Livspension.
Endvidere gælder den også for dem, der har
valgt at skifte fra den fleksible ordning til 3 i 1
Pension efter 01.01.2002.
• 3 i 1 Livspension
Er man omfattet af, hvis man er blevet pensionsberettiget efter 01.05.2007, eller har valgt
at skifte over til 3 i 1 Livspension fra den fleksible ordning eller 3 i 1 Pension.
På de følgende sider gennemgås principperne i de
tre ordninger, samt hvordan og hvornår de forskellige dækninger udbetales.
Uanset hvilken af de tre ordninger man har, er
gruppelivsforsikringen ens på dem begge. Den
kan du læse nærmere om herunder.

Gruppelivsforsikringen
Gruppelivsforsikringen dækker ved død, erhvervsevnetab og kritisk sygdom. Alle dækningerne udbetales som engangsbeløb.
Dødsfaldssummen udbetales ved død før det
fyldte 67. år. Der udbetales i alt 400.000 kr. til
den eller dem, man har begunstiget.

Er man berettiget til invalidesummen, vil dødsfaldssummen blive reduceret med det udbetalte
beløb.
Dækning ved kritisk sygdom udgør 100.000 kr.
og gælder kun for sygdomme, der er konstateret
efter 01.04.2000.
Forsikringssummen ved kritisk sygdom udbetales i
forbindelse med diagnosticering af forskellige
kritiske sygdomme inden det 67. år, fx:
• Ondartede kræftformer (nogle mildere kræftformer og forstadier til kræft er ikke omfattet)
• Blodprop i hjertet
• Hjerneblødning
Dækningen kan, efter visse betingelser, udbetales
mere end en gang.
Har man ved indtrædelsen i pensionsordningen i
forvejen fået konstateret en kritisk sygdom, kan
der være begrænsninger i muligheden for udbetaling.
En udbetalt forsikringssum i forbindelse med kritisk sygdom modregnes i dødsfaldssummen med
det udbetalte beløb, såfremt der sker dødsfald
inden tre måneder, efter diagnosen er stillet uanset dødsårsag.
Det er vigtigt, at man adskiller dækningen ved
kritisk sygdom fra forsikringsydelser ved invaliditet. I sidstnævnte tilfælde udbetales forsikringen
kun ved mindst 2/3 erhvervsevnetab. Kritisk sygdom udbetales derimod, når den dækningsberettigede diagnose er stillet, eller operationen er
planlagt eller gennemført. Ved planlagt operation
er det en betingelse, at man er accepteret på venteliste.

Invalidesummen udgør 150.000 kr. og udbetales, hvis man af helbredsmæssige årsager varigt
mister mindst 2/3 af erhvervsevnen i ethvert erhverv før det fyldte 60. år og tilkendes invalidepension og/eller præmiefritagelse fra SAMPENSION.
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Den fleksible pensionsordning
Den gælder for dem, der blev pensionsberettiget før 01.01.2002, medmindre de efter 01.01.2002 har valgt
at skifte til 3 i 1 Pension, eller 3 i 1 Livspension i 2009 eller senere.

Den fleksible pensionsordning er sammensat af en
obligatorisk del og en valgfri del. Obligatoriske
ydelser er vist med blåt og valgfrie med grønt.
Ydelserne er angivet som procenter af den årlige
pensionsgivende løn.
Den obligatoriske del er sammensat af nogle forsikringsmæssige grundydelser, som man skal have
med i sin pensionsordning.
Man kan ikke fravælge grundydelserne eller ændre den procentmæssige størrelse af dækningerne. Samtidig er de obligatoriske ydelser etableret i
en prioriteret rækkefølge.

Det betyder, at man køber ydelserne i en bestemt
rækkefølge og i det omfang, der er penge til det.
Det kan betyde, at man ikke får alle de obligatoriske grundydelser fuldt ud.
Når alle de obligatoriske grundydelser er etableret, det kan være allerede ved optagelsen i ordningen eller på et senere tidspunkt, skal man bruge et eventuelt overskydende pensionsbidrag til at
supplere pensionsordningen med de valgfrie ydelser efter eget ønske.
Senere i dette afsnit under “Behovsanalyse” kan
du læse nærmere om, hvad man skal være opmærksom på i sit valg af valgfrie ydelser. Her kan
du bl.a. også læse om, hvordan man har mulighed for selv at indbetale ekstra på ordningen.
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Ydelser på den fleksible ordning
- Obligatorisk del
Børnepension
Børnepensionen udbetales til hvert pensionsberettiget barn under 21 år ved medlemmets død, erhvervsevnetab og alderspensionering.
Børnepensionen udbetales som en månedlig ydelse, til barnet fylder 21 år. Er barnet under 18 år,
udbetales pensionen til værgen. Børnepensionen
ophører ved barnets død.
Børnepensionen udgør 10 % af den årlige pensionsgivende løn. Er eller bliver børnene forældreløse, fordobles børnepensionen.
Børnepensionen kan udbetales til medlemmets
egne biologiske børn - medmindre de er bortadopterede - adoptivbørn og stedbørn. Før der kan
være tale om stedbørn, skal medlemmet være gift
med børnenes biologiske far eller mor.

Alderspension
Alderspensionen udbetales til medlemmet som en
livsvarig månedlig ydelse, når medlemmet går på
pension.
Det er en betingelse, at medlemmet er fratrådt sin
stilling, før alderspensionen kan udbetales.
Alderspensionen kan tidligst udbetales fra det fyldte 60. år.

Alderspensionen udgør 30 % af den årlige pensionsgivende løn.

Alderssum
Alderssummen udbetales, når medlemmet går på
pension.
Det er en betingelse, at medlemmet er fratrådt sin
stilling, før alderssummen kan udbetales.
Alderssummen kan tidligst udbetales fra medlemmets fyldte 60. år og senest ved det fyldte 70. år.
Dør medlemmet inden det fyldte 67. år, bortfalder
alderssummen uden udbetaling.
Er medlemmet fyldt 67 år, og alderssummen ikke
er blevet udbetalt, vil den ved medlemmets død
blive udbetalt til arvingerne.
Udbetales alderssummen før det fyldte 67. år, vil
summen blive nedsat med ca. 5-7 % for hvert år,
summen udbetales før det fyldte 67. år. Reduktionen kan dog være væsentlig større, hvis medlemmet optages i pensionsordningen i en sen alder.
Alderssummen udgør 50 % af den årlige pensionsgivende løn.

Invalidepension

Dør medlemmet, før han eller hun er berettiget til
at få alderspensionen udbetalt, bortfalder alderspensionen uden udbetaling.

Invalidepensionen udbetales som en månedlig
ydelse, hvis medlemmet af helbredsmæssige årsager varigt mister sin erhvervsevne med mindst 2/3
i ethvert erhverv.

Udbetales alderspensionen før det fyldte 67. år, vil
den årlige pension blive nedsat med ca. 7-10 % for
hvert år, medlemmet ønsker alderspensionen udbetalt før det fyldte 67. år.

Udbetalingen af invalidepensionen ophører ved
medlemmets fyldte 67. år, eller hvis erhvervsevnen
genvindes eller ved død forinden.

Reduktionen kan dog være væsentlig større, hvis
medlemmet optages i pensionsordningen i en sen
alder.

Invalidepensionen udgør 30 % af den årlige pensionsgivende løn.
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Ydelser på den fleksible ordning
- Valgfri del

Ægtefællepension

Når alle de obligatoriske grundydelser er etableret,
det kan være allerede ved optagelsen i ordningen
eller på et senere tidspunkt, skal medlemmet efter
eget ønske bruge det overskydende pensionsbidrag til at supplere pensionsordningen med valgfrie ydelser.

Pensionen udbetales til medlemmets ægtefælle/
registrerede partner i tilfælde af død. Pensionen
udbetales med en månedlig ydelse og er livsvarig
til ægtefællen/den registrerede partner - og uafhængigt af, om ægtefællen/den registrerede partner senere indgår nyt ægteskab.
Ægtefællepensionen kan højst udgøre 100 % af
den årlige pensionsgivende løn.

Man har altid mulighed for at ændre på sammensætningen af de valgfrie dækninger.
De valgfrie ydelser etableres som en procentdel af
den årlige pensionsgivende løn.

Har medlemmet en ægtefællepension, kan dækningen altid fravælges, fx hvis medlemmet skulle
blive skilt. Se eventuelt afsnit 14 - “Separation og
skilsmisse”.

Alderspension
Der er ikke noget maksimum for, hvor meget medlemmet kan forhøje alderspensionen med. Der kan
dog kun købes yderligere alderspension, så langt
pensionsbidraget rækker.

Ugiftesum

Invalidepension

Medlemmet kan inden for nogle begrænsede
rammer selv bestemme, hvem der skal have udbetalt forsikringssummen. Læs nærmere om disse
regler under "Begunstigelsesregler" - afsnit 12.

Medlemmet kan forhøje invalidepensionen, så den
højst udgør 80 % af den årlige pensionsgivende
løn.

Ugiftesummen udbetales som en engangssum ved
medlemmets død inden det fyldte 67. år. Ugiftesummen kan højst udgøre 400 % af den årlige
pensionsgivende løn.
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3 i 1 Pension
Er man pensionsberettiget i perioden 01.01.2002 – 01.05.2007, har man automatisk 3 i 1 Pension. Den
gælder også for dem, som har valgt at skifte fra den fleksible ordning til 3 i 1 Pension efter 01.01.2002.
Er man pensionsberettiget fra 01.05.2007, er man i stedet omfattet af 3 i 1 Livspension, se herom senere.

I 3 i 1 Pension anvendes 2/3 af pensionsbidraget til obligatoriske ydelser (Basispension) og 1/3
til valgfrie ydelser (Valgpension). Det betyder, at
man allerede fra første indbetaling har mulighed
for at tilpasse pensionsordningen efter eget ønske
og behov.
Basispension
I Basispension finder man de obligatoriske pensionsdækninger. De er opbygget efter et kollektivt
princip, hvor der er obligatoriske ydelser, der udbetales ved død, erhvervsevnetab og alderspensionering. Der er ikke mulighed for at fravælge en
eller flere af pensionsydelserne.

Valgpension
Valgpension indeholder forskellige pensionsdækninger, som man frit kan sammensætte efter ens
behov og livssituation. Dækningerne kan kombineres frit, og man kan vælge om undervejs.
Som nævnt anvendes 1/3 af pensionsbidraget til
Valgpension. Man kan frit vælge mellem de valgfrie ydelser, så langt dette beløb rækker. Man kan
også vælge frivilligt at foretage ekstra indbetaling
af pensionsbidrag. Disse beløb anvendes fuldt ud
til valgfrie ydelser.

Ved fastsættelse af dækningernes størrelse tages
udgangspunkt i alderspensionen ved det 65. år,
og de øvrige dækninger ved død og invaliditet
sættes i forhold hertil.

F:\Marked\00 ny opdeling\03. Kursus og info.materiale\Materiale\Håndbøger\4. Stk-Pension\stk afsnit 06.doc

Side 7
Pensionsordningerne

Ydelser på 3 i 1 Pension
- Basispension
Livsvarig alderspension
Alderspensionen udbetales til medlemmet som en
livsvarig månedlig ydelse, når medlemmet går på
pension.
Det er en betingelse, at medlemmet er fratrådt sin
stilling, før alderspensionen kan udbetales.
Alderspensionen kan tidligst udbetales fra det
fyldte 60. år. Hvis man vælger at få pensionen
udbetalt, før man fylder 65 år, bliver pensionen
mindre.
Dør medlemmet, før han eller hun er berettiget til
at få alderspensionen udbetalt, bortfalder alderspensionen uden udbetaling.
Invalidepension
Invalidepensionen udbetales som en månedlig
ydelse, hvis medlemmet af helbredsmæssige årsager varigt mister mindst 2/3 af sin erhvervsevne i
ethvert erhverv.
Udbetaling af invalidepensionen ophører ved
medlemmets 65. år, eller hvis erhvervsevnetabet
genvindes eller ved død forinden.
Invalidepensionen er af samme størrelse som alderspensionen ved det 65. år.
Erhvervsevnetabet måles ud fra den generelle
erhvervsevne og ikke i forhold til den pågældendes job.
Børnepension
Børnepensionen udbetales til hvert pensionsberettiget barn under 21 år ved medlemmets død.

Børnepensionen udgør 25 % af alderspensionen
ved det 65. år. Er eller bliver børnene forældreløse, fordobles børnepensionen.
Børnepensionen kan udbetales til medlemmets
egne biologiske børn - medmindre de er bortadopterede - adoptivbørn og stedbørn. Før der
kan være tale om stedbørn, skal medlemmet være
gift med børnenes biologiske far eller mor.

Ydelser på 3 i 1 Pension
- Valgpension
Livsvarig alderspension
Der er ikke noget maksimum for, hvor meget
medlemmet kan forhøje den livsvarige alderspension med. Der kan dog kun købes yderligere alderspension, så langt pensionsbidraget rækker.
Ophørende alderspension
Udbetales som en månedlig ydelse i 10 år, fra
man fylder 65 år. Det er en betingelse, at man er
fratrådt sin stilling, før alderspensionen kan udbetales.
Alderspensionen kan allerede udbetales fra det
fyldte 60. år. Hvis man vælger at få pensionen
udbetalt, før man fylder 65 år, bliver pensionen
mindre.
Hvis man dør i udbetalingsperioden, stopper udbetalingen. Dør man, før man er berettiget til at
få alderspensionen udbetalt, bortfalder alderspensionen uden udbetaling.
Ratepension

Børnepensionen udbetales som en månedlig ydelse, til barnet fylder 21 år. Er barnet under 18 år,
udbetales pensionen til værgen. Børnepensionen
ophører ved barnets død.

Udbetales som en månedlig ydelse i 10 år, fra
man fylder 65 år. Det er en betingelse, at man er
fratrådt sin stilling, før ratepensionen kan udbetales.
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Ratepensionen kan allerede udbetales fra det fyldte 60. år. Hvis man vælger at få pensionen udbetalt, før man fylder 65 år, bliver pensionen mindre.
Dør man, før man er berettiget til at få ratepensionen udbetalt, bortfalder den uden udbetaling.
Der er mulighed for at vælge, at den skal udbetales, hvis man dør inden det fyldte 65. år. Det kalder vi ”sikring ved død”.

Invalidepension
Dækker invalidepensionen under Basispension
ikke medlemmets økonomiske behov, er der mulighed for, under Valgpension, at forhøje dette
beløb.
Livsvarig ægtefælle/samleverpension
Pensionen udbetales til medlemmets ægtefælle,
registrerede partner eller samlever ved medlemmets død.

Dør man i udbetalingsperioden, fortsætter udbetalingen til den eller de personer, man har begunstiget enten som en månedlig ydelse, til de 10 år
er gået, eller som et engangsbeløb.

Pensionen udbetales hver måned til ægtefællen,
registrerede partner eller samlever, så længe han
eller hun lever og uafhængig af, om ægtefællen
senere indgår nyt ægteskab.

Alderssum

Hvis man har valgt ægtefællepension, kan man
fravælge dækningen, hvis ægtefællen eller den
registrerede partner dør før medlemmet, eller hvis
man går fra hinanden.

Alderssummen udbetales som et engangsbeløb,
når man går på pension. Det er en betingelse, at
man er fratrådt sin stilling, før alderssummen kan
udbetales.
Alderssummen kan tidligst udbetales fra det fyldte
60. år og senest ved det fyldte 70. år. Hvis man
vælger at få alderssummen udbetalt, før man
fylder 65 år, bliver pensionen mindre.
Man kan højst anvende halvdelen af den (overenskomstaftalte) indbetaling til Valgpension til
engangsudbetalinger såsom alderssum og dødsfaldssum. En frivillig ekstraindbetaling er ikke omfattet af denne begrænsning.
Er man fyldt 65 år, og har man ikke fået alderssummen udbetalt, vil den i tilfælde af død blive
udbetalt til medlemmets arvinger.
Der er mulighed for at vælge, at få det beløb,
man på dødsfaldstidspunktet har nået at spare op
på alderssummen, udbetalt til sine efterladte, hvis
man dør inden det fyldte 65. år. Det kalder vi
”sikring ved død”.

Hvis man vælger samleverpension, er det en betingelse, at man har fælles bopælsadresse på det
tidspunkt, dækningen vælges. Hvis man senere
går fra hinanden, bevarer den tidligere samlever
retten til samleverpensionen, medmindre man
fravælger den. Man kan altid fravælge den, selvfølgelig også hvis samleveren dør før medlemmet.
Ophørende ægtefælle-/samleverpension
Udbetales til medlemmets ægtefælle, registrerede
partner eller samlever, når medlemmet dør.
Pensionen udbetales hver måned til ægtefællen,
den registrerede partner eller samlever, indtil han
eller hun fylder 65 år og uafhængig af, om medlemmets ægtefælle senere indgår nyt ægteskab.
Hvis man har valgt ægtefællepension, kan man
altid fravælge dækningen, også hvis ægtefællen
eller den registrerede partner dør før medlemmet,
eller hvis man går fra hinanden.
Hvis man vælger samleverpension, er det en betingelse, at man har fælles bopælsadresse på det
tidspunkt, dækningen vælges. Hvis man senere
går fra hinanden, bevarer den tidligere samlever
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retten til samleverpensionen, medmindre man
fravælger den. Man kan altid fravælge den, selvfølgelig også hvis samleveren dør før medlemmet.
Ratepension ved død
Den bliver udbetalt til den eller de personer, man
har indsat som begunstigede, hvis man dør, inden man fylder 65 år.
Udbetalinger til ægtefælle, registrerede partner,
samlever, samt børn og livsarvinger under 24 år
sker i rater over 10 år. De kan i stedet vælge at få
pengene udbetalt som et engangsbeløb.
Udbetalinger til alle andre sker som et engangsbeløb.
Dødsfaldssum
Udbetales som en engangssum ved død inden det
fyldte 65. år.
Man kan højst anvende halvdelen af ens indbetaling til Valgpension til engangsudbetalinger såsom
dødsfaldssum og alderssum. En frivillig ekstraindbetaling er ikke omfattet af denne begrænsning.
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3 i 1 Livspension
Er man pensionsberettiget efter 01.05.2007, har man automatisk 3 i 1 Livspension. Den gælder også for
dem, som har valgt af skifte fra den fleksible ordning eller 3 i 1 Pension til 3 i 1 Livspension i 2009 eller
senere.

I 3 i 1 Livspension anvendes 2/3 af pensionsbidraget til obligatoriske ydelser (Basispension) og
1/3 til valgfrie ydelser (Valgpension). Det betyder,
at du allerede fra første indbetaling har mulighed
for at tilpasse pensionsordningen efter eget ønske
og behov.
Basispension
I Basispension finder du de obligatoriske pensionsdækninger. De er opbygget efter et kollektivt
princip, hvor dækningerne ved død, tab af erhvervsevne og kritisk sygdom er etableret som en
gruppelivsforsikring.
Gruppelivssummerne er de samme, som dem der
er beskrevet under afsnittet ”Pensionsordningerne” tidligere i hæftet.

Udover gruppelivssummerne kan du være omfattet af en gruppeinvaliderente.
Hvis du ved optagelsen er under 50 år, udgør
gruppeinvaliderenten 20 % af din pensionsgivende løn, hvis du ved optagelsen er mellem 50 og
60 år, udgør gruppeinvaliderenten 10 % af din
pensionsgivende løn. Hvis du ved optagelsen er
fyldt 60 år, vil du ikke være omfattet af gruppeinvaliderenten.
Gruppeinvaliderenten udbetales, hvis du er fratrådt dit job, og du varigt mister mindst 2/3 af din
erhvervsevne i et ethvert erhverv før dit 67. år.
Desuden vil du være omfattet af en gruppebørnerente til dine børn under 21 år. Børnerenten udbetales ved din død og frem til barnets 21. år.
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Gruppebørnerenten udgør 12.000 kr. pr. barn.
Når gruppelivsdækningerne er etableret, vil resten
af ”basispensionsbidraget” blive anvendt til etablering af en livsvarig alderspension (se virkemåden
under det følgende afsnit ”Hvordan og hvornår
udbetales pensionsdækningerne på
3 i 1 Livspension”.)
Valgpension
Valgpension indeholder forskellige pensionsdækninger, som du frit kan sammensætte efter dine
behov og din livssituation. Dækningerne kan
kombineres frit, og du kan vælge om undervejs.
Som nævnt anvendes 1/3 af pensionsbidraget til
Valgpension, Du kan frit vælge mellem de valgfrie
ydelser så langt denne del af pensionsbidraget
rækker. Du kan også vælge frivilligt at foretage
ekstra indbetaling af pensionsbidrag. Dette beløb
anvendes fuldt ud til valgfrie ydelser.
På nogle af dækningerne er der loft for, hvor
mange procent af pensionsbidraget der kan indsættes.
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Hvordan og hvornår udbetales
pensionsdækningerne på 3 i 1 Livspension?
Livsvarig alderspension

Ratepension

Den livsvarige alderspension udbetales som en
livsvarig, månedlig ydelse, når medlemmet går på
pension.

Ratepensionen er en valgfri dækning.

Det er en betingelse, at medlemmet er fratrådt sin
stilling, før alderspensionen kan udbetales.

Den udbetales som en månedlig ydelse i 10 år, fra
man fylder 67 år. Det er en betingelse, at man er
fratrådt sin stilling, før ratepensionen kan udbetales.

Alderspensionen kan tidligst udbetales fra det fyldte 60. år. Hvis man vælger at få pensionen udbetalt før man fylder 67 år, bliver pensionen mindre.

Ratepensionen kan allerede udbetales fra det fyldte
60. år. Hvis man vælger at få pensionen udbetalt,
før man fylder 67 år, bliver pensionen mindre.

Dør medlemmet, før han eller hun er berettiget til
at få alderspensionen udbetalt, bortfalder alderspensionen uden udbetaling.

Dør man, før man er berettiget til at få ratepensionen udbetalt, bortfalder den uden udbetaling. Der
er mulighed for at vælge, at den skal udbetales,
hvis man dør inden det fyldte 67. år. Det kalder vi
”sikring ved død”.

På 3 i 1 Livspension har man livsvarig alderspension under Basispension. Under valgpension har
man mulighed for at forhøje dette beløb uden
maksimum.
Ophørende alderspension

Dør man i udbetalingsperioden, fortsætter udbetalingen til den eller de personer, man har begunstiget enten som en månedlig ydelse, til de 10 år er
gået, eller som et engangsbeløb.

Den ophørende alderspension er en valgfri dækning.

Alderssum
Alderssummen er en valgfri dækning.

Den udbetales som en månedlig ydelse i 10 år, fra
man fylder 67 år. Det er en betingelse, at man er
fratrådt sin stilling, før alderspensionen kan udbetales.
Alderspensionen kan allerede udbetales fra det
fyldte 60. år. Hvis man vælger at få pensionen
udbetalt, før man fylder 67 år, bliver pensionen
mindre.
Hvis man dør i udbetalingsperioden, stopper udbetalingen. Dør man, før man er berettiget til at få
alderspensionen udbetalt, bortfalder alderspensionen uden udbetaling.

Alderssummen udbetales som et engangsbeløb,
når man går på pension. Det er en betingelse, at
man er fratrådt sin stilling, før alderssummen kan
udbetales.
Alderssummen kan tidligst udbetales ved det fyldte
60. år og senest ved det fyldte 70. år. Hvis man
vælger at få alderssummen udbetalt, før man fylder 67 år, bliver summen mindre.
Man kan højst anvende halvdelen af den (overenskomstaftalte) indbetaling til Valgpension til engangsudbetalinger såsom alderssum og dødsfaldssum. En frivillig ekstraindbetaling er ikke omfattet
af denne begrænsning.

F:\Marked\00 ny opdeling\03. Kursus og info.materiale\Materiale\Håndbøger\4. Stk-Pension\stk afsnit 06.doc

Side 13
Pensionsordningerne

Er man fyldt 67 år, og har man ikke fået alderssummen udbetalt, vil den i tilfælde af død blive
udbetalt til medlemmets arvinger.

den. Man kan altid fravælge den, selvfølgelig også
hvis samleveren dør før medlemmet.
Ophørende ægtefælle-/samleverpension

Dør man, før man er berettiget til at få alderssummen udbetalt, bortfalder den uden udbetaling.

Udbetales til medlemmets ægtefælle, registrerede
partner eller samlever, når medlemmet dør.

Der er mulighed for at vælge, at få det beløb, man
på dødsfaldstidspunktet har nået at spare op på
alderssummen, udbetalt til sine efterladte, hvis
man dør inden det fyldte 67. år. Det kalder vi ”sikring ved død”.

Pensionen udbetales hver måned til ægtefællen,
den registrerede partner eller samlever, indtil han
eller hun fylder 67 år og uafhængig af, om medlemmets ægtefælle senere indgår nyt ægteskab.

Invalidepension
Dækker invalidepensionen under Basispension ikke
medlemmets økonomiske behov, er der mulighed
for, under Valgpension, at forhøje dette beløb.
Invalidepensionen udbetales som en månedlig
ydelse, hvis man af helbredsmæssige årsager varigt
mister sin erhvervsevne med minimum 2/3 i ethvert erhverv.
Udbetalingen af invalidepensionen ophører ved
det fyldte 67. år, eller hvis erhvervsevnen genvindes eller ved død forinden.
Livsvarig ægtefælle/samleverpension
Pensionen udbetales til medlemmets ægtefælle,
registrerede partner eller samlever ved medlemmets død.
Pensionen udbetales hver måned til ægtefællen,
registrerede partner eller samlever, så længe han
eller hun lever og uafhængig af, om ægtefællen
senere indgår nyt ægteskab.
Hvis man har valgt ægtefællepension, kan man
fravælge dækningen, hvis ægtefællen eller den
registrerede partner dør før medlemmet, eller hvis
man går fra hinanden.
Hvis man vælger samleverpension, er det en betingelse, at man har fælles bopælsadresse på det
tidspunkt, dækningen vælges. Hvis man senere går
fra hinanden, bevarer den tidligere samlever retten
til samleverpensionen, medmindre man fravælger

Hvis man har valgt ægtefællepension, kan man
altid fravælge dækningen, fx hvis ægtefællen eller
den registrerede partner dør før medlemmet, eller
hvis man går fra hinanden.
Hvis man vælger samleverpension, er det en betingelse, at man har fælles bopælsadresse på det
tidspunkt, dækningen vælges. Hvis man senere går
fra hinanden, bevarer den tidligere samlever retten
til samleverpensionen, medmindre man fravælger
den. Man kan altid fravælge den, selvfølgelig også
hvis samleveren dør før medlemmet.
Ratepension ved død
Den bliver udbetalt til den eller de personer, man
har indsat som begunstigede, hvis man dør, inden
man fylder 67 år.
Udbetalinger til ægtefælle, registreret partner,
samlever, samt børn og livsarvinger under 24 år
sker i rater over 10 år. De kan i stedet vælge at få
pengene udbetalt som et engangsbeløb.
Udbetalinger til alle andre sker som et engangsbeløb.
Dødsfaldssum
Udbetales som en engangssum ved død inden det
fyldte 67. år.
Man kan højst anvende halvdelen af ens indbetaling til Valgpension til engangsudbetalinger såsom
dødsfaldssum og alderssum. En frivillig ekstraindbetaling er ikke omfattet af denne begrænsning.
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Linkpension

Præmiefritagelse

Linkpension giver det enkelte medlem mulighed
for selv at investere en del af sin pensionsopsparing. På den måde, kan man selv være med til at
sammensætte investeringerne efter ens eget ønske.

Hvis medlemmet opfylder betingelserne for udbetaling af gruppeinvalidesum/invalidepension, vil
der blive ydet præmiefritagelse på den resterende
del af pensionsordningen. Præmiefritagelse betyder, at der ikke længere skal betales præmie til
pensionsordningen, men opsparingen og eventuelle ydelser ved død fortsætter uændret, som om
pensionsbidraget fortsat bliver indbetalt.

Medlemmet får både mulighed for at investere i
fonde, som SAMPENSION forvalter, eller i fonde som
bliver forvaltet af andre.
Man kan kun vælge Linkpension, hvis man er omfattet af 3 i 1 Pension eller 3 i 1 Livspension, har
adgang til internettet, og har valgt en eller flere af
følgende aldersdækninger blandt de valgfrie dækninger:
•
•
•
•

Alderspension
Ophørende alderspension
Ratepension med sikring ved død
Alderssum med sikring ved død

Det er ikke et krav, at man har en e-mail adresse,
men det er en fordel, da man på denne måde kan
modtage forskellige elektroniske oplysninger fra os.
På ratepensionen og alderssummen er der tilknyttet en sikring ved død. De betyder, at hvis man
dør, før man går på pension, bliver pensions værdi
udbetalt til ”nærmeste pårørende” eller til den eller
de personer, man eventuelt har begunstiget.
Vælger man alderspension eller ophørende alderspension, skal man være opmærksom på, at hvis
man dør, før man går på pension, sker der ingen
udbetaling af pensionen eller opsparingen.
Der kan læses meget mere om Linkpension på
vores hjemmeside www.sampension.dk .
Hvis man ønsker Linkpension, skal man tilmelde
sig via en af vores pensionsrådgivere.
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Behovsanalyse
Selv om medlemmet ikke har mulighed for at tilkøbe forsikringsydelser, er det vigtigt, at medlemmet tager stilling til sin pensionsordning.
Hvor meget har medlemmet behov for i kroner og
øre? Behovet er meget forskelligt fra person til
person. Den enkelte må selv vurdere ud fra sin
økonomiske situation i dag og samtidig tage stilling til den økonomiske levestandard, man gerne
vil bevare fx i tilfælde af invaliditet. Eller hvor meget de efterladte har brug for, hvis man skulle falde
bort.
Giver forsikringsydelserne ikke en tilstrækkelig
økonomisk tryghed i tilfælde af mistet erhvervsevne, pensionering eller død, har man mulighed for
at indbetale et frivilligt pensionsbidrag på pensionsordningen.
En frivillig indbetaling på den fleksible ordning skal
altid bruges til de obligatoriske ydelser først, mens
den på 3 i 1 Pension og 3 i 1 Livspension bruges
på Valgpension. Hvis man ønsker at indbetale ekstra, skal man kontakte sin arbejdsgiver, der så vil
trække beløbet i lønnen hver måned og sende
pengene til SAMPENSION.
Medlemmet kan også etablere yderligere forsikringsdækning som privat person.
Et af de værktøjer, der kan anvendes til at finde
den optimale dækning, er behovsanalysen. Behovsanalysen kan hjælpe medlemmet til at få et
overblik over sin økonomiske situation ved erhvervsevnetab, død og pensionering.
I en behovsanalyse gennemgås de situationer, som
medlemmer ønsker, forsikringen skal dække. Behovet kaldes bruttobehovet.

Bruttobehovet vil ofte være udtryk for, hvor mange
penge familien har brug for, hvis den nuværende
levestandard skal bevares. Herefter fratrækkes de
bestående dækninger, medlemmet har på pensionsordningen, andre pensionsordninger, sociale
ydelser og andre aktiver. Det er vigtigt kun at fratrække det, der er overvejende sandsynlighed for
at få udbetalt.
Herved fremkommer nettobehovet, der nu eventuelt skal dækkes med den valgfrie del/Valgpension
fra SAMPENSION og/eller privattegnede livs- og pensionsforsikringer.
Når den ønskede dækning er opgjort, er det vigtigt, at udgiften til forsikring tilpasses familiens
økonomi. Mange vil have et langt større forsikringsbehov, end de har lyst og råd til at betale for,
selv om de er omfattet af en arbejdsmarkedspension igennem deres ansættelsesforhold.
Så medlemmet må vælge fra. Hvor vil medlemmet
selv bære risikoen? Hvilke situationer skal prioriteres højest?
I hvilke situationer vil medlemmet acceptere en
nedgang i levestandarden? Det vil og skal være
medlemmets eget individuelle valg.
Behovet ændrer sig, og derfor skal en behovsanalyse gennemføres med jævne mellemrum.
Behovsanalysen viser den øjeblikkelige situation,
men hvordan ser det ud fremover? Medlemmet
kan indgå nyt ægteskab, få flere børn eller skifte
job og bolig. Derfor er opfølgningen lige så vigtig
som selve etableringen.
Et behovsanalyseskema kan fx have følgende udformning:
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Behovsanalyse

Ønsket indkomst:
Tab af erhvervsevne

Dødsfald

Sum

Sum

Løbende

Alderspensionering
Løbende

Sum

Løbende

Ønsket indkomst

Nuværende sikring:
Tab af erhvervsevne

Dødsfald

Sum

Sum

Løbende

Alderspensionering
Løbende

Sum

Løbende

Førtidspension
Børnetilskud
Efterløn
Folkepension
ATP
Livsforsikring/privat
Pensionsordning
Anden opsparing

I alt

Manglende dækning:
Tab af erhvervsevne

Dødsfald

Sum

Sum

Løbende

Behov
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Alderspensionering
Løbende

Sum

Løbende

Beregningsprincipper

Afsnit 7

Side 2
Beregningsprincipper

Hvordan beregnes pensionerne?
- den fleksible pensionsordning
Pr. 01.03.1998 vedtog Folketinget en lov om unisex, der fik indflydelse på, hvordan pensionerne
herefter skal beregnes. Loven fik virkning for
SAMPENSION den 01.07.1999.
Kort fortalt betyder lovændringen, at pensionerne
for mænd og kvinder skal beregnes ens.
Medlemmer, der er optaget i pensionsordningen
før 01.07.1999, fortsætter på det ”gamle” beregningsgrundlag.
For dem gælder, at pensionerne beregnes ud fra et
to-køns grundlag, hvor prisen (præmien) på de
enkelte pensioner ikke er ens for kvinder og mænd.
Dette gælder også prisen for de valgfrie pensioner.
Princippet er, at når SAMPENSION modtager en måneds pensionsbidrag, tages der forlods præmie til
gruppelivsforsikringen.
Herefter beregner vi, hvor mange penge medlemmet kan nå at indbetale fra forsikringens oprettelse
frem til medlemmets fyldte 67. år. Denne beregning viser summen af de fremtidige præmier.
Princippet i ordningen er, at man køber ydelserne i
en bestemt rækkefølge og i det omfang, der er
penge til det.

Vi regner derfor først ud, hvad det koster medlemmet at købe en børnepension på 10 % af lønnen (er den pensionsgivende løn fx på 200.000 kr.
om året, vil børnepensionen skulle være på 20.000
kr. om året). Prisen for børnepensionen fratrækkes
summen af de fremtidige præmier.
Af den resterende sum købes herefter en alderspension på 30 %, derefter en alderssum på 50 %
af den årlige pensionsgivende løn og til sidst en
invalidepension på 30 %.
Først når alle de obligatoriske grundydelser er
etableret, det kan være allerede ved optagelsen i
ordningen eller på et senere tidspunkt, skal man
bruge et eventuelt overskydende pensionsbidrag til
at supplere pensionsordningen med de valgfrie
ydelser efter eget ønske.
Da beregningen bl.a. tager udgangspunkt i summen af de fremtidige præmier, er det årsagen til,
at medlemmer, der indtræder i ordningen i en ung
alder, har en stor sum at købe pensionsydelser for.
Disse yngre medlemmer har derfor typisk flere
pensionsydelser og større dækninger end medlemmer, som træder ind i ordningen i en forholdsvis sen alder. De har ikke så stor en sum til rådighed, og derfor når de ikke helt så langt i pensionsopbygningen som de yngre medlemmer.
Eller sagt på en anden måde: Summen af de fremtidige præmier for en 25-årig er større end summen af de fremtidige præmier for en 45-årig. Den
25-årige kan jo indbetale præmier i 20 år mere end
den 45-årige.
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Hvordan beregnes pensionerne?
- 3 i 1 Pension
Alle medlemmer, der optages i pensionsordningen efter 01.01.2002, får beregnet deres pensionsordning på unisex-grundlaget.
Alle medlemmer, der har haft den fleksible ordning og som efter den 01.01.2002 har valgt sig
over i 3 i 1 Pension, bibeholder det grundlag,
deres gamle ordning har været beregnet efter.
Dvs. enten to-køns grundlaget eller unisexgrundlaget.
Princippet i 3 i 1 Pension er, at når SAMPENSION
modtager en måneds pensionsbidrag, deles bidraget op i to dele. 2/3 bruges til Basispension og
1/3 til Valgpension.
I Basispension tages der forlods præmie til gruppelivsforsikringen. Den resterende del af præmien
anvendes til køb af alders-, invalide- og børnepension, således at hver gang, der købes 1 kr. i alderspension, skal der ligeledes købes 1 kr. i invalidepension og 25 øre i børnepension.
Ud fra 1. måneds præmie (ekskl. gruppelivspræmien) beregner vi, hvor mange penge medlemmet kan nå at indbetale, fra pensionsordningen
bliver oprettet frem til det 65. år.

Dernæst regner vi en samlet pris for 1 kr. alderspension, 1 kr. invalidepension og 25 øre børnepension.
Herefter divideres den samlede pris op i summen
af de fremtidige præmier. Det antal gange, det
kan gøres, viser, hvor stor alderspensionen bliver.
(Invalidepensionen er af samme størrelse og børnepensionen på 25 %.)
Da beregningen bl.a. tager udgangspunkt i summen af de fremtidige præmier, er det årsagen til,
at medlemmer, der indtrådte i ordningen i en ung
alder, har en stor sum at købe pensionsydelser for.
Disse yngre medlemmer har derfor typisk større
dækninger end medlemmer, som trådte ind i
ordningen i en forholdsvis sen alder. De har ikke
så stor en sum til rådighed, og derfor har de ikke
så store ydelser som de yngre medlemmer.
Eller sagt på en anden måde: Summen af de fremtidige præmier for en 25-årig er større end summen af de fremtidige præmier for en 45-årig. Den
25-årige kan jo indbetale præmier i 20 år mere
end den 45-årige.
I Valgpension købes der dækninger efter medlemmets eget valg, og så langt bidraget rækker.

Denne beregning viser altså summen af de fremtidige præmier.
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Hvordan beregnes pensionerne?
- 3 i 1 Livspension
Alle medlemmer, der optages i pensionsordningen efter 01.05.2007, får beregnet deres pensionsordning på unisex-grundlaget.
Princippet i 3 i 1 Livspension er, at når SAMPENSION
modtager en måneds pensionsbidrag, deles pensionsbidraget op i to dele. 2/3 bruges til Basispension og 1/3 til Valgpension.
I Basispension tages der forlods præmie til gruppelivsdækningerne.
Den resterende del af præmien til Basispension
anvendes til køb af livsvarig alderspension.
I Valgpension købes der dækninger efter medlemmets eget valg og så langt pensionsbidraget
rækker.
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Optagelse i pensionsordningen

Indbetaling af pensionsbidrag til

Når der oprettes pensionsordning, sker det på
grundlag af arbejdsgiverens indberetning og indbetaling af pensionsbidrag til SAMPENSION.

Når arbejdsgiveren skal indberette og indbetale til
SAMPENSION, kan det ske på følgende måde:

SAMPENSION udsender herefter forskelligt materiale
til medlemmet:

Et velkomstbrev der kort beskriver, at pensionsordningen er oprettet, og at der er udstedt en police.
Det kommer kort ind på gruppelivsordningen og
tidligere pensionsordninger.
Policen er medlemmets bevis for at være forsikret.
På policen vil det fremgå, hvornår den træder i
kraft, medlemmets navn og CPR-nr. samt policenummer. Det vil endvidere være oplyst, hvordan
forsikringen beskattes.
Forsikringsoversigt. Af den vil det fremgå, hvor
meget der vil komme til udbetaling ved erhvervsevnetab, dødsfald samt alderspensionering. Ny
oversigt vil blive udsendt til medlemmet, hvis der
sker større ændringer på forsikringen dog mindst
en gang årligt.
Pensionsregulativet beskriver detaljeret, hvorledes
pensionsordningen er opbygget, og hvordan den
virker.
Depotregnskabet udsendes én gang årligt til medlemmet. Af depotregnskabet fremgår det, hvor
meget der er sparet op på forsikringen, årets indbetalinger og rentetilskrivning, samt hvor meget
der er brugt til administration og forsikringsdækning.

SAMPENSION

1. EDB-Lønsystem tilknyttet PBS Informationsservice
Bruger arbejdsgiveren f.eks. Dataløn, MultiData,
Lessor, BEC Lønservice, LetLøn, Kommunedata
eller lignende med afregning via PBS, vil pensionsbidrag og afregning kunne ske elektronisk. Ved
førstegangsindberetning fra ny arbejdsgiver, bedes
denne kontakte SAMPENSION for yderligere oplysninger.
2. Eget EDB-system
Arbejdsgiveren har mulighed for at bruge eget
EDB-system og indsende fil indeholdende oplysninger om pensionsbidragets størrelse. Arbejdsgiveren bedes kontakte SAMPENSION for nærmere
aftale om indberetningsformat.
Beløbet kan afregnes via giro eller check, men kan
også afregnes som FI-overførsel.
3. Indberetning via internettet
Hvis arbejdsgiveren ikke har et lønsystem, der automatisk kan danne indberetningsoplysninger til
SAMPENSION, kan arbejdsgiveren i stedet indtaste
indberetningsoplysningerne via internettet. Tilmelding af denne service foretages på SAMPENSION’S
hjemmeside.
Beløbet kan afregnes via giro eller check, men kan
også afregnes som FI-overførsel.
4. Manuel indberetning
Hvis arbejdsgiveren ikke har et lønsystem, der automatisk kan danne indberetningsoplysninger til
SAMPENSION, bedes arbejdsgiveren kontakte os, da
vi så hver måned vil udsende en indbetalingsliste
med tilhørende girokort til arbejdsgiveren, som
returnerer den med oplysning om pensionsbidraget størrelse.
Beløbet kan afregnes via giro eller check, men kan
også afregnes som FI-overførsel.
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Indbetaling til SAMPENSION sker altid samtidig med
lønudbetaling.
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Erhvervsevnetab

Kritisk sygdom

Hvis et medlem fratræder på grund af sygdom eller
ulykkestilfælde, er der mulighed for at søge om
dækning som følge af erhvervsevnetab. Ansøgning
om udbetaling af invalidesum fra gruppelivsforsikringen skal ske til SAMPENSION, selv om det er Forenede Gruppeliv, der står for en eventuel udbetaling.

Hvis medlemmet får en diagnose på en kritisk sygdom, er der mulighed for at søge om udbetaling af
en sum fra gruppelivsforsikringen. Ansøgningen
skal ske til SAMPENSION, selv om det er Forenede
Gruppeliv, der står for en eventuel udbetaling.

Betingelsen for at få dækning er, at erhvervsevnen
af helbredsmæssige årsager varigt er nedsat med
mindst 2/3 i alle erhverv, og at lønnen nedsættes
tilsvarende.
Når SAMPENSION får besked om, at et medlem fratræder på grund af sygdom, sender vi et skema
"Ansøgning ved erhvervsevnetab". Sammen med
skemaet får medlemmet et brev, hvor der står,
hvilke dækninger der kan søges om.
På baggrund af de modtagne oplysninger vil
SAMPENSION vurdere, hvor stort erhvervsevnetabet
er. Vurderingen kan foregå i samarbejde med vores
lægekonsulent. Det kan være nødvendigt at bede
om flere oplysninger fra sygehus, kommune eller
egen læge. Bliver medlemmet tilkendt førtidspension fra det offentlige, er det ikke ensbetydende
med, at der også tilkendes dækning fra
SAMPENSION. SAMPENSION foretager en individuel
vurdering i hver enkelt sag.

Betingelsen for dækning er, at der er tale om en
kritisk sygdom, som er nævnt i forsikringsbetingelserne.
Diagnosen skal stilles i forsikringstiden. Diagnosen
må altså ikke være stillet, før medlemmet blev omfattet af dækningen kritisk sygdom, eller efter at
dækningen er bortfaldet. Som hovedregel må
medlemmet ikke tidligere have haft en kritisk sygdom inden for samme sygdomsområde.
Når der skal søges om dækningen, er det vigtigt,
at medlemmet selv ringer til SAMPENSION.
Medlemmet skal herefter udfylde et kort ansøgningsskema. I samme forbindelse giver kunden
SAMPENSION tilladelse til at indhente de nødvendige
helbredsoplysninger hos læge, hospital m.v.
Hvis SAMPENSION vurderer, at medlemmet er berettiget til udbetaling , igangsætter SAMPENSION udbetalingen via Forende Gruppeliv.
Når ansøgning igangsættes, orienteres
socialkonsulenter. De tager herefter
kontakt til medlemmet og tilbyder deres råd og
vejledning. Hjælpen er gratis.

skriver til medlemmet igen, når vi har
behandlet ansøgningen. Er medlemmet berettiget
til dækning, står der i brevet, hvilken dækning der
er tale om. Der står også, hvilken dokumentation
SAMPENSION skal have. Skal der udbetales dækning
fra gruppelivsforsikringen, igangsætter SAMPENSION
udbetalingen via Forenede Gruppeliv.

SAMPENSIONS

SAMPENSIONS socialkonsulenter orienteres, når ansøgningen igangsættes. De tager herefter selv
kontakt til medlemmet og tilbyder deres råd og
vejledning. Hjælpen er gratis.

•
•
•
•

SAMPENSION

Død
Meddelelse om dødsfald kan gives på forskellig
måder, fx fra:
Arbejdsgiveren
De pårørende
Tillidsrepræsentanten
CPR-registeret
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Henvendelse om udbetaling af dødsfaldssummen
fra gruppelivsforsikringen skal ske til SAMPENSION,
selv om det er Forenede Gruppeliv, der står for en
eventuel udbetaling.
I forbindelse med et dødsfald vil SAMPENSION søge
oplysning om, hvem de nærmeste pårørende er,
og hvem der eventuelt kan kontaktes for yderligere
oplysninger.

Hvad kan socialkonsulenterne tilbyde?
Socialkonsulenterne giver vejledning om:
•
•
•

•
vil hurtigst muligt skrive til de pårørende og oplyse om, hvad der kommer til udbetaling.
Samtidig anmodes om de nødvendige papirer til
brug for udbetalingen. SAMPENSION igangsætter en
eventuel udbetaling af gruppelivsforsikringens
dødsfaldssum via Forenede Gruppeliv.
SAMPENSION

Alderspensionering
SAMPENSION vil ca. tre måneder, før medlemmet
fylder 65/67 år, fremsende et brev med oplysning
om pensionernes størrelse. I brevet skriver
SAMPENSION, hvilken dokumentation der er nødvendig for udbetalingen.

Samspillet mellem efterløn/offentlige ydelser og forsikringsselskaber
Kontakt til offentlige myndigheder
Personlige og/eller økonomiske problemer
ved sygdom, død, overgang til pension
og/eller efterløn
Sociallovgivningen og tilgrænsende områder generelt

Samspillet med efterløn/offentlige ydelser
Under afsnit 17 er samspillet mellem efterløn/sociale ydelser og forsikringsydelser beskrevet.
Socialkonsulenterne har specialviden på netop
dette område, og ønskes en yderligere uddybning
i konkrete tilfælde, kan konsulenterne kontaktes.

Hvis medlemmet er fratrådt, er der efter nærmere
regler mulighed for at få udbetaling allerede fra 60
år. I givet fald skal kunden ringe til SAMPENSION for
at igangsætte udbetalingen.

Socialkonsulenter
socialkonsulenter har til opgave at
rådgive og vejlede medlemmerne og deres pårørende ved fx sygdom, dødsfald, tab af erhvervsevne, alderspensionering, separation og skilsmisse
m.m.
SAMPENSIONS

Alle SAMPENSIONS medlemmer kan frit henvende
sig.
Socialkonsulenterne videregiver ikke oplysninger
om personlige forhold.
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Forretningsgange og telefonnumre

HVILKEN AFDELING?
Her kan du finde relevante telefonnumre til SAMPENSION

SAMPENSION

77 33 18 77

Medlemsafdelingen

77 33 15 20

sørger for
• at din forsikring bliver korrekt oprettet, bl.a. med henblik på eventuelle helbredsoplysninger
• at din forsikring er ajour med korrekte data m.v., efter at du har fået din police/forsikringsoversigt
• at varetage de spørgsmål, der har tilknytning til fratrædelser, hvor der ikke er tale om en pensionering

Afd. for pensionsservice

77 33 16 80

varetager bl.a. alle former for pensionsudbetalinger i forbindelse med alder, død og invaliditet

Socialkonsulenter

77 33 19 70

Information/eksterne kurser

77 33 14 30

Udlejning af ejendomme – kontakt Dan-Ejendomme as

39 46 60 00

Her kan du blive skrevet op til en lejlighed

SAMPENSIONS

hjemmeside
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Police
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Gældende fra 1. januar 2009
§ 1. Med visse kritiske sygdomme menes: Kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse i hjertets kranspulsårer, hjerteklapkirurgi, hjerneblødning/blodprop i hjernen, sækformet udvidelse af hjernens pulsårer, visse godartede svulster i hjerne og rygmarv, dissemineret sklerose, ALS (amyotrofisk lateralsklerose), muskelsvind, HIV infektion som
følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte, AIDS, nyresvigt og
større organtransplantationer, Parkinsons sygdom*, blindhed*, døvhed*,
aortasygdom**, følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse**,
Borreliainfektion** samt større forbrændinger***, jfr. § 8, hvor diagnosekravene er anført.
*Diagnosen er gældende fra 1. januar 2002. ** Diagnosen er gældende
fra 1. januar 2005. *** Diagnosen er gældende fra 1. januar 2007.
§ 2. Det er en betingelse for udbetaling ved kritisk sygdom, at sygdommen
diagnosticeres i forsikringstiden, dog tidligst efter udløbet af en eventuel
karensperiode. Forsikringstid og eventuel karensperiode fremgår af
gruppelivsaftalen. Diagnoser, der stilles efter forsikringstidens udløb, er
ikke dækket af forsikringen.
Ved en diagnose forstås de sygdomme, der er nævnt i overskrifterne til
§ 8 A-V. Eksempelvis er § 8 A én diagnose, således at der ikke kan ske
udbetaling mere end én gang, selv om forsikrede efterfølgende får diagnosticeret andre kræftformer.
Forsikringsdækningen omfatter ikke de kritiske sygdomme i
§ 8, som forsikrede har fået diagnosticeret eller modtaget behandling for inden forsikringstidens begyndelse (det er diagnosetidspunktet, der er afgørende og ikke det tidspunkt, forsikrede får kendskab til diagnosen). For § 8 A (kræft) gælder
dog, at hvis forsikrede inden forsikringstidens begyndelse har
fået diagnosticeret kræft, og der er gået mindst 10 år siden kræftdiagnosen blev stillet, vil der være ret til udbetaling, hvis der
atter diagnosticeres en kræftsygdom. Det er en forudsætning,
at der ikke er konstateret tilbagefald (recidiv) i nævnte periode.
Såfremt forsikrede inden forsikringstiden har fået stillet diagnosen efter § 8 B (blodprop i hjertet) eller § 8 C (bypass-operation/ballonudvidelse) er forsikrede ikke omfattet af hverken § 8
B eller C.
Er forsikrede konstateret HIV-positiv inden forsikringstiden, er
forsikrede ikke dækket af § 8 K og L, der omhandler HIV og AIDS.
§ 3. Det fastsættes i gruppelivsaftalen om dækning ved kritisk sygdom
ophører efter udbetaling af forsikringssum ved kritisk sygdom, se nedenfor under a), eller om der fortsat er dækning ved kritisk sygdom, se
nedenfor under b):
a)
b)

Når der er sket udbetaling efter § 8, ophører gruppemedlemmets
ret til yderligere udbetaling i tilfælde af kritisk sygdom.
Når der er sket udbetaling efter § 8, dækker forsikringen ikke
længere den eller de diagnoser, der har medført udbetaling af
forsikringssum ved kritisk sygdom. Er der sket udbetaling efter
§ 8 B eller C, dækker forsikringen ikke længere § 8 B og C.
Det er en betingelse for udbetaling af mere end én dækning, at
der er forløbet mindst 6 måneder siden sidste dækningsberettigede diagnose blev stillet og tidspunktet for den nye diagnose. Er udbetaling sket ved accept på venteliste, regnes 6månedersfristen først fra foretaget operation.

§ 4. Hvis forsikrede dør inden den i gruppelivsaftalen fastsatte
modregningsperiode, modregnes den udbetalte sum ved kritisk sygdom i
dødsfaldssummen.
§ 5. Retten til udbetaling af den for kritisk sygdom fastsatte forsikringssum bortfalder ved forsikredes død, medmindre der inden skriftligt er søgt
om udbetaling over for FG.
§ 6. Er forsikrede udtrådt af gruppelivsaftalen, eller er gruppelivsaftalen
ophørt som følge af opsigelse eller af andre grunde, skal skriftlig anmodning om udbetaling være fremsat over for FG inden 6 måneder efter
udløbet af forsikringstiden.

Ved udløbet af denne tidsfrist bortfalder retten til udbetaling af forsikringssummen for kritisk sygdom, der ikke er anmeldt.
§ 7. Udbetaling efter § 8 omfatter den forsikringssum ved kritisk sygdom,
der var gældende den dag, hvor sygdommen blev diagnosticeret.
§ 8. Ved kritisk sygdom forstås:
A. Kræft.
Ondartet (malign) svulst (tumor), der mikroskopisk er karakteriseret ved
ukontrollabel, infiltrativ vækst ud i tilstødende væv og klinisk ved en tendens til lokalt recidiv og spredning til regionale lymfeknuder og fjernere
organer (metastaser). Tillige omfattes alvorlige leukæmiformer, behandlingskrævende kronisk lymfatisk leukæmi i stadium III og IV (high risk/
stadie B og C), lymfomer (lymfeknudekræft) og Hodgkin’s sygdom i stadie
II-IV. Desuden dækkes malignt melanom (modermærkekræft).
Undtaget fra dækningen er: Forstadier til kræft (dysplasi og „in situcancer“) f.eks. i livmoderhals, bryst eller testes, alle former for hudkræft,
herunder Kaposi’s sarkom, godartede blærepapillomer og svulster opstået som følge af infektion med HIV.
Krav: Diagnosen skal være baseret på histologisk eller cytologisk undersøgelse af fjernet svulst eller biopsi heraf vurderet af speciallæge i vævsundersøgelser (patologisk anatomi).
B. Blodprop i hjertet (hjerteinfarkt).
Akut opstået henfald af en del af hjertets muskulatur som følge af utilstrækkelig blodtilførsel til den pågældende del af hjertet.
Diagnosen skal kunne dokumenteres og være baseret på:
· Typisk stigning og fald af blodværdierne (TnT eller CK-MB).
Sammen med mindst ét af følgende kriterier:
· Sygehistorie med pludseligt opståede typiske, vedvarende brystsmerter
eller
· Samtidigt opståede elektrokardiografiske forandringer, forenelige med
diagnosen akut myokardieinfarkt.
Krav: Diagnosen skal være stillet på en kardiologisk afdeling eller af
kardiologisk speciallæge.
C. Bypass-operation eller ballonudvidelse ved kranspulsåre
forkalkning.
Planlagt eller foretaget hjertekirurgisk behandling af kranspulsåreforkalkning (revaskularisering) omfattende en eller flere kranspulsårer
med anlæggelse af vene- og/eller arteriegrafts.
Krav: Ved planlagt bypass-operation er det et krav, at forsikrede er accepteret på venteliste. Ved ballonudvidelse med eller uden
stentanlæggelse skal operation være gennemført.
D. Hjerteklapkirurgi.
Planlagt eller foretaget hjertekirurgisk behandling af hjerteklapsygdomme
med indsættelse af kunstig mekanisk eller biologisk hjerteklapprotese samt
homeograft eller klapplastik.
Krav: Ved planlagt operation er det et krav, at forsikrede er accepteret på
venteliste.
E. Hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi).
En akut beskadigelse af hjernen eller hjernestammen med samtidig opståede objektive neurologiske udfaldssymptomer af mere end 24 timers varighed, som følge af et infarkt forårsaget af emboli eller trombose, af en
blødning i hjernen eller mellem hjernehinderne. Der skal foreligge
hjernescanning (CT/MR) med fund svarende til ovennævnte lidelser.
Såfremt en blodprop i hjernen ikke er påvist ved en hjernescanning (CT/
MR), er tilfældet omfattet, hvis klassiske kliniske tegn på blodprop i hjernen er opfyldt, og der er varige objektive neurologiske udfaldssymptomer
i form af lammelser, taleforstyrrelser, synsforstyrrelser eller intellektuel
reduktion.

De objektive neurologiske udfaldssymptomer kan tidligst vurderes efter 3
måneder.
Undtaget fra dækningen er: Transitorisk cerebral iskæmi (TCI)/Transitorisk
iskæmisk attak (TIA) og hjerneinfarkter påvist tilfældigt ved hjernescanning
(CT/MR), f.eks. som led i udredning af anden sygdom.
Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller neurokirurgisk
afdeling eller bekræftet af neurologisk speciallæge.
F. Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) eller
intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse (AV-malformation)
samt kavernøst angiom i hjernen.
Planlagt eller gennemført operation for sækformet udvidelse af hjernens
pulsårer, intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse eller kavernøst angiom,
som skal være påvist ved røntgenundersøgelse af hjernens pulsårer
(angiografi) eller CT/MR-scanning. Dækningen omfatter også tilfælde, hvor
behandlingen af tekniske årsager ikke kan gennemføres.
Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller neurokirurgisk
afdeling. Ved planlagt operation skal forsikrede være accepteret på venteliste.
G. Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv.
Godartede svulster i hjerne og rygmarv eller disse organers hinder, som
ikke kan fjernes ved operation, eller som efter operation efterlader følgetilstande i nervesystemet, der medfører en méngrad på mindst 15% efter
Arbejdsskadestyrelsens méntabel.
Méngraden kan tidligst vurderes efter 3 måneder.

Krav: Diagnosen skal opfylde Sundhedsstyrelsens kriterier for
anmeldelsespligtig AIDS og være stillet på en infektionsmedicinsk afdeling.
M. Uigenkaldeligt nyresvigt.
Nyresvigt i en sværhedsgrad så begge nyrer kronisk og uigenkaldeligt
holder op med at fungere, hvilket resulterer i at enten varig dialyse eller
nyretransplantation foretages.
Krav: Ved planlagt transplantation er det et krav, at forsikrede er accepteret på venteliste.
N. Større organtransplantationer.
Planlagt eller foretaget organtransplantation omfattende hjerte, lunge,
lever eller knoglemarv, hvor forsikrede er organmodtager.
Krav: Ved planlagt transplantation er det et krav, at forsikrede er accepteret på venteliste.
P. Parkinsons sygdom (Paralysis agitans).
Primær Parkinsons sygdom med hovedsymptomerne muskelrigiditet, tremor eller oligokinesi. Symptomer på Parkinsons syge fremkaldt af psykofarmaka er ikke omfattet.
Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling eller af neurologisk speciallæge.
Q. Blindhed.
Totalt og irreversibelt tab af synsfunktionen på begge øjne, hvor synsstyrken på bedste øje er 1/60 eller derunder.

H. Dissemineret sklerose.
En kronisk sygdom, der klinisk er karakteriseret af gentagne attakker med
neurologiske udfaldssymptomer fra forskellige dele af centralnervesystemet.

Krav: Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i øjensygdomme.

Diagnosen skal dokumenteres ved én eller flere veldefinerede episoder
(attakker) af symptomer eller fremadskridende forløb, som må henregnes
til dissemineret sklerose, og være bekræftet ved mindst en af følgende
tre undersøgelser:

Krav: Diagnosen skal være stillet på en audiologisk klinik.

· Forhøjet IgG indeks eller oligoklonale bånd i spinalvæsken.
· Forlænget latens ved VEP (ikke tilstrækkeligt, hvis der klinisk kun er
affektion af nervus opticus).
· Typiske forandringer ved MR-scanning af centralnervesystemet, med
multiple affektioner af den hvide substans.
Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling eller af neurologisk speciallæge.
I. Amyotrofisk lateralsklerose (ALS).
En fremadskridende sygdom med degeneration af de motoriske nerveceller i centralnervesystemet.
Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling eller af neurologisk speciallæge og være bekræftet ved elektromyografi.
J. Visse typer af muskelsvind.
Progressiv muskeldystrofi af en af typerne: Facio-/scapulo-/humeral dystrofi, Limb-girdle muskeldystrofi, Myastenia gravis, hereditær motorisk
sensorisk neuropati (tidligere kaldet Mb.Charcot-Marie-Tooth) eller
inklusionslegememyositis.
Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling eller af neurologisk speciallæge.
K. HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejds
betinget smitte.
Infektion med HIV som følge af blodtransfusion modtaget efter forsikringens ikrafttrædelsestidspunkt.
Krav: Kun personer, der af Sundhedsstyrelsen er fundet berettigede til
godtgørelse for transfusionsoverført HIV-infektion opfylder betingelserne
for udbetaling af forsikringen.
Desuden omfattes personer, der under udførelse af deres professionelle
erhverv i forbindelse med arbejdsbetingede læsioner eller udsættelse for
smitte på slimhinderne, udvikler HIV-infektion.
Krav: Til dokumentation af smitteoverførelsen kræves, at uheldet er anmeldt som arbejdsskade samt en negativ HIV-test udført inden for den
første uge efter smitteudsættelsen, efterfulgt af en positiv HIV-test inden
for de næste 12 måneder.

R. Døvhed.
Totalt og irreversibelt høretab på begge ører.

S. Aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåren).
En lokal udvidelse af aorta (aortaaneurisme) til over 5 cm i diameter,
aortaruptur eller aortadissektion med ruptur i aortas indre lag og blødning
ind i aortavæggen eller total aortaokklusion.
Benævnelsen aorta inkluderer både den thorakale og abdominale aorta,
men ikke dens grene.
Krav: Diagnosen aortaaneurisme eller -dissektion skal være stillet ved
ultralyd af abdomen, ekkokardiografi, CT/MR-scanning eller eventuelt ved
aortografi. Total aortaokklusion diagnosticeres på de kliniske fund og
aortografi eller MR-angiografi.
T. Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse.
Blivende neurologiske følger efter infektion i hjerne, hjernenerverødder
eller hjernehinder forårsaget af bakterier, vira, svampe mv.
Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller medicinsk afdeling ud fra:
· Påvisning af mikrober i spinalvæsken, eller
· Spinalvæskeundersøgelse med påvisning af tydelig inflammatorisk
reaktion (pleocytose), herunder forhøjet antal hvide blodlegemer og
protein, og eventuelt suppleret med CT/MR-scanning.
Beskadigelsen skal have medført blivende objektive neurologiske udfaldssymptomer, som tidligst kan vurderes efter 3 måneder og skal være vurderet og bekræftet af neurologisk speciallæge.
U. Følger efter Borreliainfektion.
Længerevarende eller kronisk neuroborreliose som følge af flåtbid, der
har medført blivende neurologiske følger.
Krav: Diagnosen skal være stillet ud fra spinalvæskeundersøgelser med
borreliaspecifikke antistoffer. De neurologiske følger kan tidligst vurderes
efter 3 måneder og skal være vurderet og bekræftet af neurologisk speciallæge.
V. Større forbrændinger (ambustio).
Brandsår (også forfrysninger eller ætsninger) af 3. grad, der dækker
mindst 20% af forsikredes legemsoverflade.
Krav: Diagnosen skal fremgå af journaludskrift eller epikrise fra en
brandsårsafdeling.

L. AIDS.
En sygdom i immunsystemet forårsaget af infektion med human immundefekt virus (HIV).
Krumtappen 4 - Postbox nr. 442 - 2500 Valby
Telefon 39 16 78 00 - Fax 39 16 78 01
www.fg.dk - E-mail: fg@fg.dk
Forenede Gruppeliv (CVR-nr. 64015028) ejes af Alm. Brand Liv & Pension A/S, SEB Pension,
Danica Pension, Kommunernes Pensionsforsikring A/S, Nordea Liv & Pension og SkandiaLink.
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Hvornår?
Forsikringsteknisk siger man, at der skal afgives
helbredsoplysninger i de tilfælde, hvor medlemmet
selv har mulighed for at disponere over pensionsmidlerne.
Pensionsstørrelserne ved alder, erhvervsevnetab og
død er bl.a. baseret på statistikker over levealder,
invaliditetsrisiko og dødssandsynlighed.
Hvis medlemmet selv disponerer på en sådan måde, at de statistiske forudsætninger ikke længere
holder, så risikerer man, at det er den øvrige del af
medlemmerne, der kommer til at betale for, at der
skal udbetales flere erstatninger, end der på forhånd er regnet med. Derfor må man i disse situationer sikre sig, at helbredsforholdene ikke er væsentligt ændrede.
I disse situationer skal der afgives helbredsoplysninger:
Valg/omvalg af valgfrie ydelser
Når medlemmet foretager valg/omvalg blandt
risikodækningerne i de valgfrie ydelser afhængig
af, hvad man vælger.
Indbetaling af frivillig egetbidrag
Når medlemmet ønsker at forhøje sit pensionsbidrag med en frivillig indbetaling.
Overførelse af tidligere pensionsordning
Hvis medlemmet overfører en tidligere pensionsordning.
Udbetaling af alderssum på den fleksible ordning
før det fyldte 67. år
Skal alderssummen udbetales før medlemmets
fyldte 67. år.

Udbetaling af alderssum/ratepension på
3 i 1 Pension før det fyldte 65. år og
3 i 1 Livspension før det fyldte 67. år.
Skal alderssummen eller ratepensionen udbetales
før det fyldte 65./67. år, skal der afgives helbredsoplysninger, medmindre man har valgt ”sikring
ved død”. Hvis der er valgt ”sikring ved død”, skal
der kun afgives helbredsoplysninger, hvis man er
omfattet af en klausul på udbetalingstidspunktet.

Konsekvenser
Hvis det viser sig, at medlemmet på baggrund af
de afgivne helbredsoplysninger ikke kan få forhøjet
eller ændret pensionsordningen på det, som vi
kalder normale vilkår, forsynes pensionsordningen
med en klausul.
Bliver pensionsordningen behæftet med en klausul
i forbindelse med en ændring eller en forhøjelse,
vil klausulen kun være gældende for den nye del af
pensionsordningen og ikke for den allerede eksisterende del. Denne regel gælder dog ikke for 3 i 1
Pension og 3 i 1 Livspension.
Hvis alderssummen/ratepensionen ikke kan udbetales før det 65./67. år - på baggrund af de helbredsoplysninger StK:Pension har modtaget - er
der tre muligheder:
1. Medlemmet kan lade alderssummen/ratepensionen blive stående til det 65./67. år,
hvorefter den kan udbetales uden afgivelse af
helbredsoplysninger.
2. Medlemmet kan overføre den opsparede værdi
fra alderssummen/ratepensionen til en alderspension, der udbetales livsvarigt uanset helbredstilstanden.
3. Medlemmet kan begære alderssummen/ratepensionen til udbetaling et år efter, hvorefter
den kan udbetales uden afgivelse af helbredsoplysninger.
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Tilbagekalder medlemmet begæringen, eller fratræder han eller hun ikke på det aftalte tidspunkt,
vil det kræve en fornyet begæring for at få alderssummen/ratepensionen udbetalt før det fyldte
65./67. år. Udbetalingen kan herefter finde sted et
år efter, den begæring er fremsat, medmindre
medlemmet kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger.

Klausulens virkemåde
Mister medlemmet sin erhvervsevne eller dør i
klausulperioden af den konkrete lidelse, kan der
være begrænset eller ingen udbetaling fra de pågældende forsikringsydelser.
Mister medlemmet sin erhvervsevne eller dør i
klausulperioden af en anden lidelse, vil der være
fuld dækning fra de relevante forsikringsydelser.
Mister medlemmet sin erhvervsevne eller dør efter
klausulperiodens udløb, er der fuld dækning fra de
relevante forsikringsydelser. Det gælder også, hvis
erhvervsevnetabet eller dødsfaldet er fremkaldet af
den konkrete lidelse, der havde medført klausulen.
Klausulen har ingen indflydelse på gruppelivsforsikringen, medmindre medlemmet ved optagelsen i
pensionsordningen allerede har et varigt erhvervsevnetab på 2/3 eller mere.
Efterfølgende forhøjelser af forsikringsdækningen
som følge af overenskomststigninger i pensionsbidraget vil også være omfattet af klausulen.
En eventuel klausul vil fremgå af policen.
Når klausulperioden er udløbet, har medlemmet
en forsikring på helt almindelige vilkår.
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Arbejdsgiverordning

Skattekode 1

Skattemæssigt opdeler man pensionsordninger i
privatordninger og arbejdsgiverordninger. Pensionsordningen administreret af SAMPENSION betragtes som en arbejdsgiverordning, selv om
medlemmet eventuelt selv indbetaler 1/3 af pensionsbidraget.

Pensioner med løbende udbetaling

Indbetalingen til SAMPENSION skal ikke medregnes
i medlemmets personlige indkomst. Undtaget er
dog indbetalingen til gruppelivsordningen, som
skal tillægges medlemmets skattepligtige indkomst.
Hele pensionsbidraget samt et eventuelt frivilligt
egetbidrag fratrækkes i medlemmets bruttoløn,
før der beregnes skat.
Det samlede pensionsbidrag er fuldt fradragsberettiget for arbejdsgiveren.

Her findes de forsikringsydelser, der udbetales
som en månedlig løbende ydelse. På pensionsordninger administreret af SAMPENSION er det:

•
•
•
•

Børnepension
Alderspension (livsvarig/ophørende)
Invalidepension
Ægtefællepension/samleverpension
(livsvarig/ophørende)

Det indbetalte pensionsbidrag til disse forsikringsydelser fratrækkes i medlemmets bruttoløn,
før der beregnes skat.
I en udbetalingssituation beskattes alle forsikringsydelserne som almindelig personlig indkomst.

Skattekode 2
Skattekoder

Pensioner med rateudbetaling

Forsikringsydelserne på pensionsordningen er
underlagt forskellige skatteformer, der i daglig
tale kaldes skattekoder. Det, der er afgørende for,
hvilken skattekode den enkelte forsikringsydelse
tilhører, er udbetalingsmåden af forsikringsydelsen.

Her findes de forsikringsydelser, der udbetales
som en fast månedlig rate i en på forhånd aftalt
årrække:

Det vil sige, om forsikringsydelsen udbetales med
en månedlig ydelse eller som et engangsbeløb.

Beskatningen i en udbetalingssituation afhænger
af, hvem pengene udbetales til:

Det er skattekoderne, der afgør, om der er fradragsret for det indbetalte pensionsbidrag, og
hvordan forsikringsydelsen skal beskattes i forbindelse med en eventuel udbetaling.

• Udbetalinger til medlemmet selv beskattes
som almindelig personlig indkomst. Udbetalinger til medlemmets ægtefælle, registrerede
partner, samlever, samt børn og livsarvinger
under 24 år beskattes som almindelig personlig indkomst, hvis den/dem, pengene udbetales til, vælger, at udbetalingerne skal ske i rater. Vælges det derimod, at ratepensionen skal
udbetales som et engangsbeløb, skal der betales en afgift på 40 %. Udbetalinger til alle andre sker som et engangsbeløb, hvoraf der skal
betales en afgift på 40 %.

I 2010 kan der maksimalt fradrages 100.000 kr.
til ophørende alderspension og ratepension, og
det uanset, hvor mange ordninger, man måtte
have. Maksimum gælder både for private og
arbejdsgiverordninger. Indbetalinger til arbejdsgiverordningen går forud for indbetalinger til
private ordninger.

• Ratepension
• Ratepension ved død
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Skattekode 3
Pensioner med sumudbetaling
Under skattekode 3 findes de forsikringsydelser,
der udbetales som en sum én gang for alle. På
pensionsordningen administreret af SAMPENSION
er det:
• Alderssum
• Ugiftesum
• Dødsfaldssum
Det indbetalte pensionsbidrag til disse forsikringsydelser fratrækkes i medlemmets bruttoløn, før
der beregnes skat.
Alderssummen, ugiftesummen og dødsfaldssummen betragtes skattemæssigt som kapitalpensioner, hvilket betyder, at de medlemmer, der
har etableret alderssum, ugiftesum og/eller dødsfaldssum og samtidig har en eller anden form for
kapitalpension ved siden af, skal være opmærksom på nogle skattemæssige samspilsregler både
i forbindelse med indbetaling af pensionsbidrag
og i en udbetalingssituation.
Har medlemmet hverken etableret en alderssum
eller ugiftesum/dødsfaldssum, gælder nedenstående samspilsregler kun, hvis medlemmet har
mere end én kapitalpension.

I 2010 kan der højst fradrages 46.000 kr. om året
til pensionsordninger eller dele af pensionsordninger, der hører under skattekode 3. Det er vigtigt, at medlemmet er opmærksom på, at dette
maksimum gælder både for private og arbejdsgiverordninger.
Har medlemmet en kapitalpension, hvor der indbetales præmie, vil pensionsordningen administreret af SAMPENSION, som arbejdsgiverordning,
gå forud for denne. Det betyder, at medlemmet
højst kan fradrage forskellen, mellem hvad der
eventuelt indbetales til alderssum/ugiftesum/
dødsfaldssum og kapitalpensionsmaksimum
(46.000 kr. i 2010) til andre kapitalpensioner.
Ved udbetaling skal der betales en afgift på 40
%.
Hvis medlemmet får udbetalt en privattegnet
kapitalpension, skal der også betales en afgift på
40 %. Året efter, at man har fået udbetalt en
kapitalpension, kan man imidlertid ikke længere
med skattefordel indbetale til en kapitalpension,
fx alderssum. Hvis man stadig arbejder, og hvis
man har alderssum/ugiftesum/dødsfaldssum på
sin ordning, bør man kontakte SAMPENSION
Skattekode 5
Gruppelivsforsikring

Andre former for kapitalpensioner, som hører
under skattekode 3, vil typisk være følgende produkter:
• Kapitalpensionsopsparing i et pengeinstitut
• Kapitalpension oprettet i et livs- og pensionsforsikringsselskab
• Kapitalpension fra tidligere ansættelsesforhold

Præmien til gruppelivsforsikringen skal medregnes til medlemmets personlige indkomst.
I forbindelse med en eventuel udbetaling er der
tale om skattefrie ydelser. Der skal eventuelt betales boafgift afhængig, hvem der modtager forsikringsydelsen. Se afsnit 13.
Er medlemmet omfattet af flere gruppelivsforsikringer, det kan fx være igennem sit pengeinstitut
eller en forening, har det ingen betydning for
udbetalingen af gruppelivsforsikringen fra
StK:Pension.
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Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)
Indestående i LD kan i forbindelse med pension
tidligst udbetales fra medlemmets fyldte 60. år.
Alderssummen og andre kapitalpensioner kan
udbetales, uden at indestående i LD berøres og
omvendt.

Arbejdsmarkedsbidrag - AMB
I forbindelse med skattereformen 01.01.1994
blev det indført, at der skal betales AMB af pensionsbidrag.
AMB udgør 8 % af pensionsbidraget. Der skal
således afleveres 8 % af pensionsbidraget til skattevæsenet, hvilket får den konsekvens, at pensionerne falder. Faldet skal dog ses i sammenhæng
med den indkomstskattelettelse, som blev indført
med skattereformen.
Der skal ikke betales AMB ved udbetaling fra
pensionsordningen.

F:\Marked\00 ny opdeling\03. Kursus og info.materiale\Materiale\Håndbøger\4. Stk-Pension\stk afsnit 11.doc

Begunstigelsesregler

Hvem modtager pensionsydelserne?
Gruppelivsordningen
Valgfri ugiftesum
Valgfri dødsfaldssum/ratepension ved død
Sikring af samlever
Forholdet til tvangsarvinger
Formkrav ved oprettelse af testamente
Notartestamente
Ændringer til testamente

Afsnit 12

Side 2

Hvem modtager pensionsydelserne?
Pensioner, der udbetales, når medlemmet forlader arbejdsmarkedet for at gå på pension eller
mister sin erhvervsevne, udbetales til medlemmet
selv. Pensionsydelser, der udbetales i tilfælde af
død, vil i de fleste tilfælde blive udbetalt til medlemmets børn eller ægtefælle.
Der er dog også mulighed for, at andre kan sikres.
Som udgangspunkt udbetales summer ved død
til “nærmeste pårørende”. Begunstigelsen “nærmeste pårørende” er opstillet i en prioriteret rækkefølge, afhængig af hvornår man er blevet berettiget til pensionsordningen.
For medlemmer der er blevet omfattet af pensionsordningen før 01.01.2008 udgør ”nærmeste
pårørende” som udgangspunkt, medlemmets:
1.

Ægtefælle/registrerede partner på dødsfaldstidspunktet
2. Børn, herunder adoptivbørn, men ikke stedbørn, dernæst børnebørn/oldebørn osv. Det
vil sige livsarvinger
3. Arvinger ifølge testamente
4. Øvrige arvinger efter arveloven:
a) forældre og søskende og søskendes efterkommere, dernæst
b) bedsteforældre og disses børn

Det vil sige, først udbetales til ægtefællen/registreret partner. Efterlades en sådan ikke, vil udbetalingen ske til børn osv.
For medlemmer der er blevet omfattet af pensionsordningen efter 01.01.2008 udgør ”nærmeste pårørende” som udgangspunkt medlemmets:
1.

Ægtefælle/registrerede partner på dødsfaldstidspunktet
2. Samlever hvis:
a) De havde fælles bopæl ved dødsfaldet og
venter, har eller har haft fælles børn – eller

b) De havde fælles bopæl de sidste 2 år før
dødsfaldet i et ægteskabslignende forhold
3. Børn, herunder adoptivbørn, men ikke stedbørn, dernæst børnebørn/oldebørn osv. Det
vil sige livsarvinger
4. Arvinger ifølge testamente
5. Øvrige arvinger efter arveloven:
a) forældre og søskende og søskendes efterkommere, dernæst
b) bedsteforældre og disses børn

Sumudbetalinger ved død, det vil sige gruppelivssummen og en eventuel ugiftesum/éngangssum, kan tilfalde andre, hvis medlemmet ønsker det.

Gruppelivsordningen
På gruppelivsordningen er der ingen begrænsninger for, hvilke personer, foreninger, klubber
osv. der kan indsættes som begunstigede.
Medmindre andet er aftalt, vil gruppelivssummen
i tilfælde af medlemmets død blive udbetalt til
“nærmeste pårørende” - se ovenfor. Det vil sige,
at hvis dødsfaldssummen skal udbetales til medlemmets ægtefælle i tilfælde af død, behøver
medlemmet ikke at indsende en begunstigelseserklæring. Ægtefællen vil automatisk modtage
dødsfaldssummen.
Indsættelse af begunstiget sker ved, at medlemmet kontakter SAMPENSION, der så fremsender en
begunstigelseserklæring, som skal udfyldes med
oplysning om den begunstigedes navn, CPR-nr.
og eventuelt adresse. Erklæringen returneres til
SAMPENSION eller Forenede Gruppeliv, der så noterer den ønskede begunstigelse.
Indsætter medlemmet en begunstiget, skal medlemmet være opmærksom på, at tvangsarvingerne har mulighed for at rejse krav om dækning i
udbetalingen, hvis deres tvangsarv ikke tilgodeses. Det er da op til skifteretten at vurdere, om
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begunstigelsen har været rimelig og derfor skal
opretholdes.
Hvis en begunstigelse er gjort uigenkaldelig inden 01.01.2008, er den beskyttet mod indsigelser fra tvangsarvingerne. Hvis den først gøres
uigenkaldelig efter denne dato, er den ikke beskyttet mod sådanne indsigelser.
Indsættelse af en ”uigenkaldelig” begunstiget bør
kun ske efter nøje overvejelse, da uigenkaldeligheden kun kan ophæves med den begunstigedes
samtykkee.
Dødsfaldssummen kan deles mellem flere personer eller foreninger, hvis medlemmet ønsker det.
Delingsforholdet noteres på begunstigelseserklæringen.
Medlemmet kan altid ændre begunstigelsen igen
ved indsendelse af en ny begunstigelseserklæring, medmindre begunstigelsen er gjort uigenkaldelig.

Valgfri ugiftesum
Den valgfrie ugiftesum er som udgangspunkt
født uden begunstigelsesbestemmelser.
Udbetalingen vil som hovedregel gå til afdødes
bo og behandles på linie med boets andre aktiver, hvilket betyder, at kreditorer kan gøre deres
krav gældende i det samlede bo - inkl. ugiftesummen.
Typisk vælger man en ugiftesum for at sikre en
samlever økonomisk
Skal en samlever have ugiftesummen udbetalt i
tilfælde af medlemmets død, skal følgende betingelser være opfyldt:
• man skal indsende en navngivet begunstigelse
med oplysninger om samleverens CPR-nr.
• man skal have fælles bopælsadresse på indsættelsestidspunktet
• man kan kun begunstige én samlever

Har man valgt en ugiftesum til fordel for en samlever, er det vigtigt, at man kontakter SAMPENSION,
hvis man senere indgår ægteskab. Ved indgåelse
af ægteskab skal ugiftesummen ændres til en
livsvarig pension til ægtefællen.
Der er også mulighed for at begunstige egne og
samlevers børn, adoptivbørn eller fraskilt ægtefælle.
Man skal være opmærksom på, at der ikke kan
etableres en ugiftesum til fordel for børn, hvis
man er gift.

Valgfri dødsfaldssum/ratepension ved død
Den valgfrie dødsfaldssum samt ratepension ved
død er som udgangspunkt født med begunstigelsen “nærmeste pårørende”.
Det betyder, at i tilfælde af død vil summen blive
udbetalt til ”nærmeste pårørende”. Begunstigelsen ”nærmeste pårørende” er ligesom på gruppelivsforsikringen opstillet i en prioriteret rækkefølge afhængig af hvornår man er blevet berettiget til pensionsordningen.
For medlemmer der er blevet omfattet af pensionsordningen før 01.01.2008 udgør ”nærmeste
pårørende” som udgangspunkt medlemmets:
1. Ægtefælle/registrerede partner på dødsfaldstidspunktet
2. Børn, herunder adoptivbørn, men ikke stedbørn, dernæst børnebørn/oldebørn osv. Det
vil sige livsarvinger
3. Arvinger ifølge testamente
4. Øvrige arvinger efter arveloven:
forældre og søskende og søskendes efterkommere, dernæst,
b) bedsteforældre og disses børn
I tilfælde af død vil man først se, om der efterlades en ægtefælle/registreret partner. Er det tilfældet, vil han/hun modtage dødsfaldssummen/rate-pensionen. Er det ikke tilfældet, vil
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dødsfaldssummen/ratepensionen gå videre til
børn osv.
For medlemmer der er blevet omfattet af pensionsordningen efter 01.01.2008 udgør ”nærmeste pårørende” som udgangspunkt medlemmets:
1. Ægtefælle/registrerede partner på dødsfaldstidspunktet
2. Samlever hvis:
a) De havde fælles bopæl ved dødsfaldet og venter, har eller har haft fælles
børn – eller
b) De havde fælles bopæl de sidste 2 år
før dødsfaldet i et ægteskabslignende
forhold
3. Børn, herunder adoptivbørn, men ikke
stedbørn, dernæst børnebørn/oldebørn
osv. Det vil sige livsarvinger
4. Arvinger ifølge testamente
5. Øvrige arvinger efter arveloven:
a) Forældre og søskende og søskendes
efterkommere, dernæst
b) Bedsteforældre og disses børn
Man kan vælge at begunstige en eller flere navngivne personer i stedet for nærmeste pårørende.
Man kan begunstige samlever og samlevers børn,
ægtefælle/registreret partner, fraskilt eller frasepareret ægtefælle, børn, stedbørn og deres livsarvinger.
En samlever kan kun begunstiges ved:
• oplysning af samleverens navn og CPR-nr.
• man skal have fælles bopælsadresse på indsættelsestidspunktet
• man kan kun begunstige én samlever

Ved oprettelsen af testamente kan medlemmet
disponere over udbetalingen inden for reglerne
om tvangsarv.
Udbetalingen sker til boet og behandles på linie
med boets andre aktiver, hvilket betyder, at kreditorer kan gøre deres krav gældende i det samlede bo inkl. dødsfaldssummen/ratepensionen.

Sikring af samlever
Som nævnt i afsnittet om begunstigelse fastsætter lovgivningen forskellige krav til, hvem en pensionsordning kan udbetales til.
Arvelovgivningen giver fx den lovformeligt gifte
ægtefælle en særdeles gunstig retsstilling. Samlevere har derimod ingen automatisk arveret, uanset hvor længe de har boet sammen. Siden
01.01.2008 har det imidlertid været muligt for
visse samlevere at oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente. Derved kan de stille hinanden
arveretligt, næsten som om de var gift.
En samlever kan således kun få del i udbetalingen
efter en afdød, hvis han eller hun er nævnt ved
navn i en begunstigelsesbestemmelse, eller hvis
der er oprettet testamente til fordel for samleveren.

Forholdet til tvangsarvinger
En samlever, der er indsat som begunstiget eller
som testamentsarving, eller en tvangsarving, kan
dog risikere at få sin ret til forsikringsudbetalingen anfægtet, hvis afdøde efterlader sig tvangsarvinger.

Ønsker medlemmet, at dødsfaldssummen/ratepensionen skal udbetales til andre end ægtefælle,
samlever eller børn, skal der muligvis oprettes et
testamente.

Tvangsarvinger er afdødes ægtefælle og/eller
livsarvinger (børn, børnebørn m.v.). Tvangsarvinger har krav på en fjerdedel af arven efter afdøde og kan gøre indsigelse mod testamentet,
hvis deres tvangsarv ikke tilgodeses.

I første omgang skal medlemmet kontakte
SAMPENSION, så vi kan notere, at udbetalingen af
dødsfaldssummen/ratepensionen skal ske til boet.
Herefter skal medlemmet oprette et testamente.

Disse forhold skal naturligvis tages i betragtning
ved oprettelse af testamente og ved indsættelse
af begunstiget. Derfor er det altid en god idé at
tage kontakt med en advokat, der er kendt med
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lovgivningen på disse områder, hvis der skal oprettes et testamente.
Formkrav ved oprettelse af testamente

Hvis arvinger senere forsøger at anfægte testamentes gyldighed, påhviler bevisbyrden for, at
notaren har taget fejl, den som vil gøre en indsigelse gældende.

Alle, der er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab,
kan ved testamente råde over den del af deres
ejendele, der ikke er tvangsarv.

Ændringer til testamente

For at et testamente skal være gyldigt, må det
opfylde visse formkrav. Hovedreglen er, at et
testamente skal oprettes skriftligt og underskrives
af en notar - notartestamente - eller to vidner vidnetestamente.
Vi vil her redegøre for oprettelse af notartestamente, som er det mest almindelige.

Ifølge arveloven bortfalder den legale arv mellem
ægtefæller ved separation eller skilsmisse. Det
samme gælder arv efter testamente, medmindre
særlige omstændigheder taler imod.
Hvis testator ønsker at ændre i testamentets indhold eller ophæve det, skal det ske i overensstemmelse med reglerne for oprettelse af testamente.

Notartestamente
Det mest almindelige er, at testamente oprettes
for en notar. Testator (i denne sammenhæng
medlemmet) underskriver testamentet i overværelse af notaren, der sikrer sig, at testator er klar
over testamentets indhold.
Når man henvender sig til notaren med et testamente, skal det medbringes i to eksemplarer. Et
til eget brug og et, som forbliver hos notaren, så
man altid kan finde frem til det ved dødsfald.
Alle notartestamenter, der oprettes, findes i et
kartotek, Centralregistret for Testamenter. Ved at
rette henvendelse dertil, kan man få oplyst, om
der er oprettet notartestamente.
Notartestamentet har den fordel, at notaren påtegner testamentet om, at den, der har skrevet
testamentet, også er den, han/hun udgiver sig
for.
Notaren forsyner også testamentet med en påtegning om, at testator "var ved sine fulde fem",
da testamentet blev underskrevet. Notaren noterer desuden, hvis der er andre forhold af betydning for gyldigheden af det testamente, der er
blevet oprettet.
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Pr. 01.07.1995 skiftede afgiften navn fra arveafgift
til boafgift.
Når der i forbindelse med et dødsfald bliver udbetalt en sum penge, opstår spørgsmålet om boafgiften af arv og forsikringsydelser.
Ægtefæller er undtaget fra at skulle betale boafgift
af arv og forsikringsydelser.

Den maksimale afgift udgør således 36,25 %, da
tillægsafgiften på 25 % først beregnes efter fradrag
af boafgiften på de 15 %.
Hvis en forsikringsydelse udbetales direkte til en
begunstiget - det vil sige, udbetalingen sker udenom boet - så skal SAMPENSION altid tilbageholde
boafgift. Det kunne fx blive aktuelt, for så vidt angår dødsfaldssummen fra gruppelivsforsikringen.

Hvis ægtefællen sidder i uskiftet bo - hvilket forudsætter fælleseje i ægteskabet - udskydes boafgiftsspørgsmålet for de arveberettigede børn, indtil
ægtefællen dør eller skifter på grund af nyt ægteskab. Er pengene brugt i mellemtiden, betales ingen afgift. Kan eller vil den efterladte ægtefælle ikke
sidde i uskiftet bo, skal de arveberettigede børn
betale boafgiften straks.

Det betyder, at reglen om, at der ikke skal betales
boafgift af værdier under 264.100 kr. (2010 niveau), Ikke gælder for sådanne forsikringsydelser,
når forsikringsydelsen ikke udbetales til boet.

Boafgiften beregnes som en afgift på 15 % af den
del af boets værdier, der i 2010 overstiger 264.100
kr.

Fraskilte ægtefæller, som modtager løbende ydelser
i form af en enkepension, skal dog ikke betale boafgift af disse ydelser.

Af arv, der tilfalder andre end:

Børn under 24 år, som modtager en løbende forsikringsydelse (fx børnepension), skal ikke betale boafgift af en sådan forsikringsydelse.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

afdødes afkom, stedbørn og disses afkom,
afdødes forældre,
afdødes barns eller stedbarns ægtefælle, uanset om barnet lever eller er afgået ved døden,
personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste to år før dødsfaldet, og personer,
der tidligere har haft fælles bopæl med afdøde
i en sammenhængende periode på mindst to
år, når den fælles bopæl er ophørt alene på
grund af institutionsanbringelse, herunder i en
ældrebolig,
afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle,
plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en
sammenhængende periode på mindst fem år,
når opholdet er begyndt, inden plejebarnet
fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med
plejebarnet

Ægtefæller betaler aldrig boafgift af forsikringsydelser (gælder ikke for separerede eller fraskilte ægtefæller).

Hvis en forsikringsydelse derimod udbetales til boet, så skal SAMPENSION ikke forlods tilbageholde
boafgift. Derfor får 264.100 kr.-reglen betydning i
sådanne tilfælde, når størrelsen af boafgiften skal
beregnes.
Vær dog opmærksom på, at evt. kreditorer har
mulighed for at gøre deres krav gældende i forsikringsydelser, efter at de er udbetalt til boet.

skal der endvidere betales en tillægsafgift på 25 %.
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Separation og skilsmisse

Hvad sker der med pensionsordningen

Afsnit 14

Side 2

Separation og skilsmisse
(Separationer og skilsmisser, der meddeles fra 1.
januar 2007 eller senere)

ført en bagatelgrænse, idet den manglende pensionsindbetaling skal svare til minimum to års pensionsindbetalinger for en person på fuld tid.

Oplever medlemmet at stå over for separation eller
skilsmisse, er det vigtigt, at man er opmærksom på,
hvilke regler der gælder for livs- og pensionsforsikringer.

Rimelighedskompensation

Den fælles formue deles normalt lige ved en skilsmisse, men for pensionsordninger gælder der andre regler for separationer og skilsmisser, der meddeles fra 1.1.2007 eller senere *). Reglerne betyder,
at man altid kan beholde ”rimelige pensionsordninger”.

*) Ægtefæller, der ønsker at dele kapital- og ratepensioner ved separation og skilsmisse, skal oprette
ægtepagt herom.

Ved ”rimelige pensionsordninger” forstås bl.a.
sædvanlige arbejdsmarkedspensioner, hvortil der
indbetales det overenskomstmæssige bidrag.
Det betyder, at værdien af en pensionsordning i
SAMPENSION som hovedregel ikke skal deles.
Man skal som hovedregel heller ikke dele sine pensionsordninger, hvis man har været gift mindre end
5 år på separationstidspunktet, da dette betragtes
som korterevarigt ægteskab.
Men værdien af alle andre pensionsordninger skal
som hovedregel indgå i deling. Dette kan fx være
indbetalinger udover det sædvanlige til en ellers
”rimelig” pensionsordning. Hvis du eksempelvis
indbetaler frivilligt pensionsbidrag, skal værdien af
denne del af pensionsordningen sandsynligvis deles. Ette beror på skifterettens individuelle skøn.
Selv om en pensionsordning er ”rimelig”, kan der
være stor forskel på ægtefællers pensionsordninger.
Skifteretten kan bestemme, at den dårligst stillede
skal have en af følgende kompensationer.

Hvis ægteskabet har været 15 år eller mere, og hvis
der efter skifterettens skøn er stor forskel på ægtefællernes pensioner.

Ægtefællepensioner:
Ægtefællepensioner skal deles på separationstidspunktet. Retten til ægtefællepension bevares, hvis
følgende to betingelser er opfyldt:
•
•

Ægteskab har bestået i mindst 5 år
Ægtefælle er bidragspligtig

Bidraget skal være svarende til mindst det normale
børnebidrag.
Er bidragspligten tidsbegrænset, er der kun ret til
ægtefællepension i samme tidsrum.
Individuelle ægtefællepensioner:
Hver enkelt ægtefælle bevarer retten til ægtefællepension, idet ægtefællepensionen er oprettet
(”øremærket”) til den pågældende ægtefælle.

Ovenstående skal betragtes som hovedregler. Da
loven giver mulighed for individuelle skøn, anbefales
det, at I tager kontakt til en advokat.

Fællesskabskompensation
Ægtefællen har fx været på deltid for at passe børn,
have opgivet sit job på grund af den anden ægtefælles jobskifte til fx udlandet, eller på grund af den
anden ægtefælles arbejdssituation har valgt at være
helt eller delvis ude af arbejdsmarkedet. Det er ind-
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Orlov

Pensionsordningen
Gruppelivsforsikringen

Afsnit 15

Side 2
Orlov

Det er vigtigt, at pensionsforholdene undersøges,
før medlemmet går på orlov. Ikke kun i SAMPENSION,
men også hvis medlemmet er omfattet af andre
pensionsordninger. I værste fald er der ingen dækning, hvis medlemmet bliver ramt af en alvorlig
ulykke. Det er derfor vigtigt, at medlemmet tager
stilling til, om han eller hun vil betale for en fortsat
dækning i forbindelse med invaliditet og død.
Gruppelivsordninger og pensionsordninger bør
holdes skarpt adskilt, når der tales om pension og
orlov.
Under orlov indbetaler arbejdsgiveren ikke pensionsbidrag i perioden. Det har betydning for opsparingen, selv om pensionsdækningen kan bevares.

Hvis medlemmet ønsker at opretholde pensionernes størrelse helt eller delvist, kan det ske ved, at
medlemmet selv indbetaler pensionsbidrag i orlovsperioden.
Hvis medlemmet på den ene side ikke ønsker at
indbetale pensionsbidrag selv, men på den anden
side ønsker, at reduktionen bliver mindst mulig, så
kan det ske ved, at forsikringen omskrives til en
præmiefri forsikring, mens medlemmet har orlov.
Det betyder, at pensionsordningen i orlovsperioden
er reduceret, men til gengæld bliver reduktionen
mindre i sidste ende, fordi medlemmet ikke har
opretholdt den fulde pensionsdækning i en henstandsperiode.
Regler for henstand gælder uanset typen af orlov.

Er medlemmet omfattet af flere gruppelivsordninger, bør det undersøges, hvordan reglerne er for
hver gruppelivsordning, da reglerne er forskellige
fra ordning til ordning. I en række gruppelivsordninger er der ingen dækning i forbindelse med
orlov. Her er et midlertidigt farvel til jobbet altså
ensbetydende med et midlertidigt farvel til gruppelivsdækningen.

Pensionsordningen

Gruppelivsforsikringen
Medlemmet vil typisk være omfattet af gruppelivsforsikringen ved orlov uden løn i op til 12 måneder.

Begunstigelse
Medlemmet skal være opmærksom på, at en eventuel begunstigelse bortfalder, hvis man ikke er omfattet af gruppelivsforsikringen i orlovsperioden.

Medlemmet vil få henstand i et år, efter at arbejdsgiveren stopper med at indbetale pensionsbidrag. I
henstandsperioden bevarer medlemmet den fulde
pensionsdækning. Normalt kan der ikke gives henstand ud over det ene år.
Der kan bevilges henstand for en længere periode,
hvis den samlede orlovsperiode er mere end et år.
Hvis medlemmet i et sådant tilfælde ønsker at få
henstand ud over et år, skal medlemmet indsende
en begrundet ansøgning til SAMPENSION, umiddelbart inden den normale henstandsperiode på et år
udløber.
Når den fulde dækning bevares i henstandsperioden, så betales denne dækning ved, at der reduceres i forsikringens opsparede værdi. Det betyder, at
pensionerne bliver mindre.
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Fratrædelse
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Virksomhedsoverdragelse

Afsnit 16

Side 2

Fratrædelse

Pensionsordningen

Fratræder medlemmet sit job, er det vigtigt, at der
tages stilling til, hvad der skal ske med pensionsordningen.

Pensionsdækningen bevares (henstand)

Gruppelivsforsikringen
Gruppelivsforsikringen bortfalder 12 måneder efter
at medlemmet er fratrådt, medmindre medlemmet
inden da får udbetalt aldersydelser fra
SAMPENSION.
Herefter har medlemmet mulighed for at fortsætte
dødsfaldssummen inden 6 måneder efter, at medlemmet er udtrådt af gruppelivsforsikringen på en
individuelt tegnet forsikring. Forsikringen etableres
uden ret til præmiefritagelse, og præmien vil ligge
væsentligt over gruppelivspræmien.
Fortsættelsesforsikringen etableres, uden at medlemmet skal afgive helbredsoplysninger, hvilket er
en stor fordel, hvis fratrædelsen finder sted på
grund af sygdom.
En fortsættelsesforsikring skal som nævnt oprettes
senest 6 måneder efter, at forsikringsdækningen
ophører på gruppelivsforsikringen. Kontakt i den
forbindelse SAMPENSION.
Fortsættelsesforsikringen omfatter udelukkende
dødsfaldssummen.
Den månedlige præmie beregnes ud fra alderen i år
og måneder på etableringstidspunktet, hvorfor
præmien kan varigere afhængig af alderen. Kontakt
SAMPENSION, hvis der ønskes oplysning om nøjagtig
præmie/pris for et bestemt medlem.

Efter at medlemmet er fratrådt, vil pensionsordningen, ekskl. gruppelivsforsikringen, bevare sin dækning i et år. Herefter vil forsikringen blive ændret til
en præmiefri forsikring med nedsatte ydelser. Det
vil sige, at medlemmet bevarer den fulde dækning i
et år, indtil han eller hun finder ud af, hvad der skal
ske med forsikringen. Den præmie, det koster at
bevare dækningen, betales ved et fradrag i forsikringens værdi.
Videreførelse privat eller med ny arbejdsgiver
Medlemmet kan videreføre pensionsordningen
privat eller med en ny arbejdsgiver.
Kontakt i den forbindelse SAMPENSION for råd og
vejledning.
Præmiefri forsikring (fripolice)
Pensionsordningen kan ændres til en præmiefri
forsikring, hvilket betyder, at der ikke bliver indbetalt præmie på forsikringen mere. Forsikringsdækningerne vil dog fortsat være tilstede, men forsikringsydelserne vil blive nedskrevet i forhold til den
samlede indbetalte præmie.
Vælger medlemmet at omskrive pensionsordningen
til en præmiefri forsikring, kan den ikke siden hen
genoptages, medmindre medlemmet får ansættelse
i en pensionsberettiget stilling, hvor pensionsordningen kan genoptages.
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Overførelse til ny pensionsordning
Får medlemmet ansættelse hos en ny arbejdsgiver,
hvor der i forvejen er tilknyttet en obligatorisk pensionsordning, kan den opsparede værdi på pensionsordningen overføres til den nye ordning, hvis
visse betingelser er opfyldt, og skattelovgivningen
ikke hindrer overførslen. Kontakt i den forbindelse
SAMPENSION.

Ansøger medlemmet om udbetaling - som følge af
erhvervsevnetab - fra SAMPENSION, er det ikke en
betingelse, at medlemmet først har ansøgt om
pension fra det offentlige.
Har medlemmet ansøgt det offentlige om pension,
betyder det ikke, at der automatisk også er ansøgt
om udbetaling fra pensionsordningen som følge af
erhvervsevnetabet. Der skal indsendes separat ansøgning til SAMPENSION.

Fratrædelse på grund af sygdom
Fratræder medlemmet på grund af sygdom, er det
vigtigt, at SAMPENSION bliver kontaktet med det
samme.
Som hovedregel skal medlemmet have ansøgt om
udbetaling af invalidesum før det fyldte 60. år og
invalidepensionen før det fyldte 65./67. år for at
kunne blive berettiget til udbetaling.
For at være berettiget til invalidesummen eller invalidepensionen skal erhvervsevnen af helbredsmæssige årsager varigt være nedsat med mindst 2/3 i
ethvert erhverv.

Spørgsmål i denne forbindelse kan rettes til vores
afdeling for pensionsservice. Se telefonnummer i
afsnit 8.

Manglende svar
Hvis SAMPENSION ikke modtager den tilsendte svarblanket, hvor medlemmet skal tage stilling til, hvad
der skal ske med pensionsordningen, vil medlemmet automatisk få et års henstand, og herefter ændres den til en præmiefri forsikring.

F:\Marked\00 ny opdeling\03. Kursus og info.materiale\Materiale\Håndbøger\4. Stk-Pension\stk afsnit 16.doc

Side 4

Virksomhedsoverdragelse
Berøres medarbejderen af en udlicitering/privatisering, får det i de fleste tilfælde også indflydelse på
pensionsforholdene. I det nedenstående er det
forudsat, at "Lov om Virksomhedsoverdragelse"
finder anvendelse ved udliciteringen/privatiseringen.
Med hensyn til afklaringen af pensionsforholdene
er tidspunktet for udliciteringen/privatiseringen ikke
afgørende. Derimod er det af stor betydning at få
afklaret, hvornår medarbejderne udtræder af de
hidtil gældende overenskomster. Eksempelvis kunne man tænke sig, at medarbejderne udtræder af
overenskomsterne pr. udliciterings-/privatiseringsdatoen, eller at udtrædelsen først sker ved "normalt" overenskomstudløb, fx 1-2 år efter udliciteringen/privatiseringen.
Så længe medarbejderne skal fortsætte med at
være omfattet af de hidtidige gældende overenskomster, er arbejdsgiveren, herunder også den nye
private, forpligtet til at følge alle overenskomstbestemmelserne.
Dette betyder bl.a., at der ikke kan ske ændringer i
pensionsbidragets størrelse, ligesom der ikke må
vælges andet pensionsselskab.
Med andre ord sker der først ændringer i pensionsforholdene, når medarbejderne udtræder af de
hidtil gældende overenskomster.
Hvis en ændring i overenskomstforholdene/løn- og
ansættelsesforholdene sker med tilbagevirkende
kraft, kan der ikke ske tilbageførsel af de indberetninger/indbetalinger, som arbejdsgiveren allerede
har foretaget over for SAMPENSION eller andre livsog pensionsforsikringsselskaber. Dette skyldes, at
livs- og pensionsforsikringsselskabet har en forpligtigelse over for medarbejderne svarende til de indberettede beløb, og denne forpligtigelse kan man
ikke fjerne.

Ved fastsættelse af de fremtidige pensionsforhold i
en eventuel ny overenskomst, vil der være følgende
muligheder:
Faggruppen vælger/får mulighed for at blive i
bestående ordning
Dette vil betinge, at det er faggruppen som helhed,
der vælger/får mulighed for at blive i den hidtidig
gældende pensionsordning. Det er endvidere en
betingelse, at faggruppens pensionsbidrag ikke
bliver forringet.
Pensionsordningen, inkl. en eventuel gruppelivsforsikring, vil i denne situation fortsætte uændret.
Det forudsættes i øvrigt, at faggruppen kobles op
på pensionsordningen via en tilslutningsaftale eller
et protokollat/tillæg til overenskomsten (eventuelt
kan pensionsbestemmelserne indarbejdes i selve
overenskomstteksten).
Faggruppen vælger ikke/får ikke mulighed for
at blive i bestående ordning
Hvis faggruppen som helhed ikke vælger/ikke får
mulighed for at blive i den bestående ordning, vil
pensionsordningen blive nedskrevet til en præmiefri
forsikring pr. den dato, hvor indbetaling af pensionsbidrag ophører. En eventuel gruppelivsforsikring
vil bortfalde samtidig.
Der vil herefter ikke være mulighed for at foretage
egen indbetaling på denne ordning.
Efterfølgende vil de opsparede værdier (pensionsdepoter) eventuelt kunne overføres til det ny pensionsselskab. En overførsel vil være betinget af, at
overførslen sker efter en konkret godkendelse, der
er baseret på en aktuarmæssig vurdering. Endvidere
skal overførslen af pensionsdepoter godkendes af
begge pensionsselskaber.
Det er vigtigt at få afklaret pensionsforholdene i
god tid før udliciteringen/privatiseringen, således at
man undgår, at der senere opstår vanskeligheder
med at få aftaler og ønsker til at hænge sammen
med de forsikringstekniske regler.
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Samspillet med efterløn,
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Efterløn
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Sociale pensioner
- førtidspension
- folkepension
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Side 2
Samspillet med efterløn, førtidspension og folkepension

Efterløn

Efterlønsbevis

- for personer født 01.07.1939 eller senere

Når man opfylder betingelserne for at modtage
efterløn, kan man i sin A-kasse søge om et efterlønsbevis.

Efterløn er et tilbud til alle arbejdstagere mellem
60 og 65 år om at forlade arbejdsmarkedet og
samtidig sikre sig en indtægt frem til det tidspunkt, hvor man er berettiget til at modtage
folkepension.
Man har kun mulighed for at modtage efterløn,
hvis man er medlem af en A-kasse og har betalt
et særligt efterlønsbidrag.

Dette bevis sikrer én ret til at gå på efterløn, når
man ønsker det inden det 65. år, uanset om man
bliver syg og dermed ikke længere står til rådighed for arbejdsmarkedet.
Desuden sikrer efterlønsbeviset, at man ikke får
en lavere efterlønssats end den, man havde ret til,
da beviset blev udstedt.

Hvilke betingelser skal være opfyldt?
Der er en række betingelser, som man skal opfylde for at kunne blive berettiget til efterløn. Det
drejer sig primært om nedenstående:
• Man skal være mellem 60 – 65 år. *)
• Man skal have været medlem af en A-kasse i
sammenlagt 30 år samt i denne periode have
betalt det særlige efterlønsbidrag, senest fra
den dag man fylder 30 år **)
• Man skal have arbejdet 52 uger inden for de
sidste 3 år (for deltidsforsikrede er det 34
uger).
• Man skal have fast bopæl i Danmark, et EØS
land (EU samt Norge, Liechtenstein og Island)
eller Schweiz.
• Man må ikke have søgt eller modtaget social
pension. (Dette gælder ikke, når man først har
fået udstedt sit efterlønsbevis. Se senere under
efterlønsbevis.)
• Man skal fortsat være medlem af A-kassen i
efterlønsperioden. Når efterlønsbeviset er udstedt, skal man ikke længere betale det særlige
efterlønsbidrag.

Hvor meget kan man få?
Hvis man går på efterløn inden for to år, efter
man har fået udstedt sit efterlønsbevis, har man
ret til 91 % af højeste dagpengesats i hele perioden.
Det svarer i 2010 til i alt 177.840 kr., hvis man er
fuldtidsforsikret.
Venter man med at gå på efterløn til mindst to
år, efter man har fået udstedt efterlønsbeviset,
har man ret til højeste dagpengesats i hele perioden.
Det svarer i 2010 til i alt 195.520 kr., hvis man er
fuldtidsforsikret.
Dette forudsætter, at man i denne periode har
arbejdet min. 3.120 timer i alt (for deltidsforsikrede er det min. 2.496 timer). Har man arbejdet
mindre end dette timeantal, er man kun berettiget til 91 %-satsen.

*) Efterlønsalderen hæves gradvist til 62 år fra 2019 til
2022. Efterlønsperioden er stadig 5 år

**) Hvis man pga. alder ikke vil kunne opfylde kravet om
30 års A-kasseanciennitet, vil der gælde nogle overgangsbestemmelser. Disse kan man få oplyst i sin A-kasse.

Er man trådt ud af efterlønsordningen, kan man
ikke senere genindtræde.

Kan man arbejde i efterlønsperioden?
Man kan arbejde ”ubegrænset” i efterlønsperioden mod et fradrag i efterlønnen, time for time
(men ikke kr. for kr.) man arbejder. Fradraget
beregnes ud fra efterlønstimesatsen og ikke den
faktiske ”arbejdstimeløn”. Arbejder man mere
end 29,6 timer pr. uge, kan man ikke samtidig
modtage efterløn.
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Hvis man driver selvstændig virksomhed, gælder
der særlige regler. Disse kan man få oplyst hos sin
A-kasse.

Hvilken betydning har pensionsordninger
for efterløn?
Her skelner man mellem, om man går på efterløn
mere eller mindre end to år, efter man har fået sit
efterlønsbevis.

På efterløn mindre end to år efter udstedelse af
efterlønsbevis
Der modregnes i efterlønnen, uanset om man
hæver sin pensionsordning eller ej.
Alle typer af pensionsopsparing (på nær pensioner fra ATP, ægtefællepensioner samt selvpensioneringskonti) tæller med, når modregningen skal
beregnes.
Kapitalpensioner, alderssummer, ratepensioner
(der ikke hæves), indefrosne dyrtidsportioner
m.v. opgøres med 5 % af den værdi, de har ved
det 60. år.
Alderspensioner og livrenter opgøres med 80 %
af den årlige udbetaling, man ville kunne opnå
ved det 60. år
Hvis man ikke hæver sine pensionsordninger, vil
de værdier, pensionsordningerne udgør ved det
60. år efter ovenstående beregningsmetoder,
blive fratrukket et bundfradrag på 13.500 kr. (år
2010-værdi).
Det, der modregnes i efterlønnen er 60 % af det
beløb, disse værdier overstiger 13.500 kr. (år
2010-værdi).
Hvis man hæver sine pensionsordninger, gælder
næsten samme regler som ovenstående. Dog
opgøres værdien af den løbende udbetaling fra
ens arbejdsgiverordning (fx alderspension eller
ratepension) som den faktiske udbetaling og ikke
80 % af denne.

Der fratrækkes heller ikke bundfradrag inden
beregning af, hvor meget der skal modregnes i
efterlønnen.
Til gengæld vil modregningen kun udgøre 50 %
af den faktiske udbetaling.

På efterløn mere end to år efter udstedelse af efterlønsbevis
Det er kun pensionsordninger, der er oprettet
som led i et ansættelsesforhold, som medfører
fradrag i efterlønnen. Desuden skal der være tale
om pensionsordninger, der udbetales som en
løbende pension.
Alderssummer og alle former for kapitalpensioner
medfører ikke fradrag i efterlønnen, uanset om de
er oprettet som led i et ansættelsesforhold eller
ej.
Vil man undgå, at der sker en reduktion i efterlønnen, kan man vælge, at lade alderspensionen
eller ratepensionen stå, indtil man fx fylder 65 år.
Dette gælder ikke for tjenestemænd. En tjenestemand skal have udbetalt sin alderspension
samtidig med en eventuel efterløn.
Har man 3 i 1 Pension eller 3 i 1 Livspension,
skal man være opmærksom på, at man godt kan
få udbetalt alderssummen – som ikke medfører
reduktion i efterlønnen – og så lade alderspensionen/ratepensionen hvile, til man bliver folkepensionist.
Hvis man hæver sin alderspension/ratepension i
efterlønsperioden, vil 55 % af den faktiske udbetaling blive modregnet i efterlønnen.
Igen her forudsætter disse modregningsregler, at
man i de forudgående to år (minimum) før overgangen til efterløn har arbejdet mindst 3.120
timer i alt (for deltidsforsikrede er det mindst
2.496 timer). Har man arbejdet mindre end dette
timeantal, gælder samme modregningsregler,
som hvis man går på efterløn mindre end to år,
efter man har modtaget sit efterlønsbevis.
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Sociale pensioner
Udbetalinger fra pensionsordninger kan påvirke
ydelserne fra det offentlige. Det er desværre ikke
muligt kort at beskrive samspillet mellem offentlige ydelser og livs- og pensionsforsikringsydelser,
idet mange andre indtægter og forhold spiller ind
fx ægteskabelig stilling, eventuelle børn, alder,
boligforhold, formueforhold osv. Se eventuelt
hæftet “Sociale Ydelser”.

Førtidspension
- tilkendt efter 1. januar 2003
Hvilke betingelser skal være opfyldt?
• Man skal være mellem 18 og 65 år. *)
• Arbejdsevnen skal være varigt nedsat, og
• Nedsættelsen er af et sådant omfang, at man
uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning – herunder beskæftigelse i fleksjob – ikke er i stand til at være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.
*) Alderen hæves gradvist mod 2027 i takt med
folkepensionsalderen.

• gifte/samlevende tilsammen er på 105.500 kr.
• Er man gift/samlevende med en ikkepensionist, skal ægtefællens/samleverens indkomst under 166.104 kr. fratrækkes dennes
samlede indkomst. Har ægtefællen/samleveren herefter en indkomst på over
277.700 kr., skal det, der ligger over denne
grænse, ikke medregnes som indkomst.
• Er man gift med en pensionist, skal ægtefællens/samleverens førtidspension/folkepension
ikke medregnes som indtægt, og har ægtefællen/samleveren en indkomst på over 277.700
kr., skal det, der ligger over denne grænse, ikke medregnes som indkomst.
Førtidspensionen nedsættes med 30 % af den
indkomst, der ligger over fradragsbeløbet. Er man
gift/samlevende med en pensionist nedsættes
pensionen med 15 % af den indkomst, der ligger
over fradragsbeløbet.
På afsnittets sidste sider kan du bl.a. se tre beregningseksempler på henholdsvis en enlig førtidspensionist, en der er gift/samlevende, og en der
er gift/samlevende med en førtidspensionist:

Er man blevet tilkendt førtidspension, er det ikke
ensbetydende med, at man også får tilkendt invalidepension fra pensionsordningen. SAMPENSION
foretager en individuel vurdering i hver enkelt
sag.

Hvor meget kan man få i førtidspension?
- satserne er gældende for 2010
Enlige
Gifte/samlevende

195.420 kr.
166.104 kr.

Beløbene er skattepligtige. De indtægtsreguleres,
hvis man har en årlig indkomst inkl. invalidepension på pensionsordningen, der overstiger et
fradragsbeløb, der for
• enlige er på 64.100 kr., og for
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Folkepension

Definitioner af personkreds

Som hovedregel har alle over 67 år (der er født
før 01.07.1939) og alle over 65 år (der er født
01.07.1939 eller senere) med dansk indfødsret,
og som opfylder bopælskriteriet, ret til folkepension.

Pensionist: Man er pensionist, hvis man modtager
en eller anden form for offentlig pension.

Pensionsalderen hæves frem mod 2027, så den
igen er 67 år.

Samgifte er to pensionister, der er gift med hinanden og har fælles bopæl.

Hvor meget kan man få i folkepension?

Reelt enlig er en pensionist, der bor alene. Det kan
også være en gift pensionist, der bor alene. Fx
hvor den ene har ophold på plejehjem.

Både reelt enlige og gifte/samlevende personer er
berettiget til et årligt grundbeløb på 65.376 kr.
(2010). Beløbet er skattepligtigt og indtægtsreguleres kun, hvis man har en årlig arbejdsindtægt, der overstiger fradragsbeløbet på 277.700
kr. (2010). Det betyder, at udbetalinger fra
SAMPENSION ikke påvirker størrelsen af grundbeløbet.

Gift pensionist: Pensionist der har fælles bopæl
med ægtefælle, som ikke er pensionist.

Samlevende kan være en pensionist, der bor
sammen med en, der ikke er pensionist – eller det
kan være to pensionister, der bor sammen.

En reelt enlig er berettiget til et årligt pensionstillæg på 63.468 kr. (2010) og gifte/samlevende
29.640 kr. (2010). Beløbet er skattepligtigt og
indtægtsreguleres. Pensionstillægget bortfalder
helt, hvis indtægten overstiger følgende grænser i
2010:
Reelt enlige:
Gifte/samlevende
Samgifte:

270.600 kr.
217.400 kr.
316.200 kr.

For gifte, samgifte og samlevende er det både
egen samt ægtefælles/samlevers indtægt, der
regulerer pensionstillægget.
På afsnittets sidste sider kan du bl.a. se tre beregningseksempler på henholdsvis en enlig folkepensionist, en der er gift/samlevende, og en der er
gift/samlevende med en pensionist:
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Overførsel af eksisterende pensionsordning
Et af de spørgsmål, man naturligvis stiller sig selv
ved indmeldelsen, vil være, hvordan man skal forholde sig med en pensionsordning, som har været
etableret via en tidligere arbejdsgiver. Det kan
være i et pengeinstitut eller et forsikringsselskab.
Vi skal her redegøre for, hvilke muligheder medlemmerne har med en eksisterende pensionsordning i forholdet til den nye ordning.

Flytning af pensionsordning ved jobskifte
I Lov om Forsikringsvirksomhed er det bl.a. bestemt, at forsikringsselskaber og pensionskasser
skal fastsætte regler for, hvorledes man skal forholde sig med obligatoriske pensionsordninger ved
jobskifte.
Disse regler er udmøntet i de enkelte forsikringsselskabers/pensionskassers forsikringsbetingelser,
pen-sionsregulativer m.v.
Herudover har nogle forsikringsselskaber tilsluttet
sig en supplerende aftale om overførsel.
Reglerne indebærer, at den enkelte forsikrede i
forbindelse med jobskifte kan flytte sin pensionsordning fra et selskab til et andet uden omkostninger, hvis visse betingelser er opfyldt. Kontakt
SAMPENSION.

Flytning af pensionsordning uden for jobskifte
I det omfang skattelovgivningen eller selskabsbestemte regler ikke hindrer det, er det muligt at
overføre en tidligere pensionsordning til forbedring
af den nye pensionsordning.

Faktorer, der begge er med til at forøge opsparingen og forbedre dækningen ved død eller erhvervsevnetab.
Til gengæld skal man være opmærksom på, at
indskuddet på den nye ordning vil blive placeret til
den grundlagsrente, der er gældende på overførselstidspunktet. Denne rente kan meget vel være
lavere end den grundlagsrente, der var gældende
på ”gammel” ordning. Dette gælder også, selv om
overførsel sker som følge af jobskifte. Det er derfor
altid en god idé først at undersøge konsekvenserne
af en overførsel.

Koster det noget?
Der er visse omkostninger forbundet med at flytte
en pensionsopsparing, hvis det ikke sker som følge
af jobskifte.
Det forsikringsselskab, der skal afgive pensionsordningen, tilbageholder typisk mellem 2-16 % i kursværnsfradrag. Derudover tages der et gebyr af den
opsparede værdi til dækning af administrationsomkostningerne. Gebyret kan svinge fra selskab til
selskab. SAMPENSION. beregner p.t. ikke gebyr for at
overføre en pensionsordning.
Det forsikringsselskab, der skal modtage pensionsordningen, vil typisk tage 7 % i administrationsomkostninger - ligesom det kan gøre overførslen
betinget af, at der kan afgives tilfredsstillende helbredsoplysninger.
Medlemmet bør derfor nøje overveje fordele og
ulemper grundigt, inden der tages endeligt stilling
til en flytning af pensionsopsparingen.

Kapitalpensionsordning i et pengeinstitut
En af fordelene ved en sådan overførsel er naturligvis, at medlemmet får et bedre overblik over sine
pensionsordninger ved at få dem samlet ét sted.
Andre fordele kan være bedre forrentning af indbetalingerne og lavere administrationsomkostning.

For pensionsordninger, der er oprettet i et pengeinstitut, gælder det normalt, at der er tale om ren
opsparing, det vil sige, at der ved død eller erhvervsevnetab kun udbetales det samlede indbetalte beløb med renter. Det betyder, at der vil være
en lille udbetaling i starten stigende i takt med
indbetalingen.
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Mange pengeinstitutter tilbyder, at man kan tilknytte en gruppelivsdækning eller en gruppeinvaliderente. Disse forsikringsdækninger tegnes i det
forsikringsselskab, som pengeinstituttet samarbejder med. Præmien for forsikringerne fratrækkes i
opsparingen.
Der er ikke præmiefritagelse på kapitalpensionsordningen i pengeinstituttet. Det vil sige, at der
ikke er nogen opsparingsgaranti ved erhvervsevnetab.
Omkostningerne udgør normalt 0,75 % af indestående. Det vil sige, at omkostningerne i starten,
hvor der ikke er så mange penge på kontoen, er
meget små.
I takt med at opsparingen øges, stiger omkostningerne. Ved depoter over en vis størrelse nedsættes
gebyrerne som regel.
Forrentningen på den enkelte konto vil afhænge
af, hvilke papirer der investeres i. Renten kan være
svingende afhængig af årets afkast.

Ulykkesforsikring
Hvorfor omfatter pensionsordningen både en
gruppelivsforsikring samt løbende pensionsydelser
ved død/erhvervsevnetab, når mange i forvejen er
dækket ind med ulykkesforsikring?
Tidligere års erfaringer/statistikker viser, at mindre
end 5 % af alle dødsfald skyldes et ulykkestilfælde.
Statistikkerne viser desuden, at kun ca. 5 % af tilkendte offentlige førtidspensioner efter mellemste
eller højeste sats skyldes ulykkestilfælde. De helt
overvejende dødsårsager og invaliditetsårsager er
sygdom.
Ulykkesforsikringen yder erstatning til medlemmet
eller dennes efterladte i tilfælde af invaliditet eller
dødsfald som følge af ulykkestilfælde.
Et ulykkestilfælde defineres af forsikringsselskabet
som “en tilfældig, af den forsikredes vilje uafhængig, pludselig, ydre påvirkning af legemet med påviselig beskadigelse af dette til følge”.
Sagt med andre ord: En ulykkesforsikring dækker
ikke invaliditet eller dødsfald som følge af sygdom!

Der er mulighed for at overføre en opsparing i et
pengeinstitut til den nye pensionsordning. Kontakt
i den forbindelse pensionsselskabet for råd og vejledning. Pengeinstituttet kan også have fastsat
visse opsigelsesvarsler, som naturligvis skal overholdes.

Udbetaling fra ulykkesforsikringen fastsættes ud fra
en medicinsk skala, hvor “skaderne” (invaliditetsgraden) opgøres i procent 0 til 100. Bedømmelsen
vil være ens for alle uanset erhverv.

Omkostninger

Ulykkesforsikringen er en billig forsikring, og den
er et godt supplement til en pensionsordning. En
ulykkesforsikring dækker “kun” ulykkestilfælde,
men dækker med engangsudbetalinger allerede
ved invaliditetsgrader på 5 %.

Ligesom ved overførsel af pensionsordning uden
for jobskifte, vil overførsel af en kapitalopsparing
være forbundet med visse omkostninger.
tager således 7 % i administrationsomkostninger af det modtagne beløb, ligesom der
eventuelt skal afgives tilfredsstillende helbredsoplysninger.
SAMPENSION

Det vil i de færreste tilfælde kunne betale sig at
overføre en kapitalopsparing til SAMPENSION, og det
bør undersøges nøje, før en overførsel sættes i
værk. Kontakt i den forbindelse SAMPENSION.

Pensionsordningen dækker både ved ulykkestilfælde og sygdom, men til gengæld først ved erhvervsevnetab på minimum 2/3.
Der er således ingen grund til at ophæve en allerede eksisterende ulykkesforsikring, fordi man nu er
med i SAMPENSION.

F:\Marked\00 ny opdeling\03. Kursus og info.materiale\Materiale\Håndbøger\4. Stk-Pension\stk afsnit 18.doc

