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Aftale om seniorordning – AC 
Aftale om enten nedsat arbejdstid eller tildeling af seniorfridage (eventuelt både nedsat arbejdstid og seniorfridage) 

kan indgås for medarbejdere, som er 57 år eller ældre, og som har mere end 10 års ansættelsesanciennitet. 
 

 

Lønnr 

 
      

Navn 
 
      

Fødselsdato 
 
      

 

Ændring af arbejdstid m.m. 
 

 
Med virkning fra                  ændres arbejdstiden fra       timer til        timer pr. uge. 
 

Den nedsatte arbejdstid afvikles (sæt x) med en ugentlig fridag  eller fordeles over ugens dage  

 

Den faste løn (og eventuelle tillæg) nedsættes svarende til den nye arbejdstid, men der indbetales 

pension/optjenes pensionsalder i henhold til den hidtidige arbejdstid på       timer om ugen. 

 
Eventuelle andre aftaler, fx en samlet periodes ekstra frihed:       

 

Tildeling af seniorfridage 
 

 

Med virkning fra indeværende ferieår tildeles       seniorfridage.  

 

Seniorfridagene tildeles sådan: 

Når medarbejderen er fyldt 57 år: 1 seniorfridag i ferieåret 

Når medarbejderen er fyldt 58 år: 2 seniorfridage i ferieåret 

Når medarbejderen er fyldt 59 år: 3 seniorfridage i ferieåret 

Når medarbejderen er fyldt 60 år: 5 seniorfridage i ferieåret 

 
I de efterfølgende ferieår har medarbejderen automatisk seniorfridage efter ovenstående skema. Da-
gene registreres i PULS med kategorien "Seniorfridag", som findes under "Andet fravær". Eventuelt 

ikke  
afholdte dage kan ikke opspares og udbetales ikke.  

 

Aftale om fratrædelsestidspunkt 
 

 

Det er aftalt, at fratrædelse sker med udgangen af: Skriv måned og år       
 

Aftalen forhindrer ikke, at TDC eller medarbejderen kan fortryde den aftalte dato, idet dette dog skal 
ske med almindeligt opsigelsesvarsel, og idet senioraftalen bortfalder. 

 

Dato 
 
      

Medarbejderens underskrift Lederens underskrift 

 
Denne aftale kan til enhver tid opsiges med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Aftalen under-
skrives i 2 eksemplarer. Det ene eksemplar scannes og sendes til HR Helpdesk og Løncenter Helpdesk, og 
det andet eksemplar opbevarer medarbejderen som et tillæg til ansættelsesaftalen. 
 

Kopi af denne aftale opbevares i medarbejderens personmappe hos TDC i Nets Arkiv hos Nets A/S, Lau-
trupbjerg 10, 2750 Ballerup, som er databehandler for TDC. 
 
Læs mere 
AC-overenskomsten. Om visse seniorvilkår. Aftale 
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