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Om ISP  

• Stiftet i 1958  

• Pension til privat- og offentlig ansatte teknikum- og 
diplomingeniører 

• Fra 2014 mulighed for firmapension  

• 14.000 medlemmer - heraf 4.900 pensionister 

• Årlige indbetalinger på 391 mio. kr. og  en balance på 
16,1 mia. kr. 

• Fra 2013 er administrationen outsourcet til AP Pension 

• Ingen aktionærer 



Min Pension – følg din ordning 

1 Gå på www.isp.dk 
og Min Pension 

Log på med dit NemID 
 



Min Pension – følg din ordning 

Her finder du: 
• Pensionsoverblik 

 

• Opsparing 
 

• Indbetalinger 
 

• Udbetalinger 
 

• Pensionsoversigt 
 

• Indberetninger til SKAT  
 

• Dokumentarkiv 
 

• Tilbud 



Min Pension – følg din ordning 

 
Du kan simulere ændringer: 
• Ændre dit pensionsbidrag 

 

• Foretage en ekstra indbetaling 
 

• Se prognose for din pension 
 

• Ændre dækninger fx skift til 
andre vilkår (regulativ 4)   
 

• Ændre investeringsprofil 
 
Sådan gør du: 
• Tryk på ”Bestil ændring” og vi 

får besked om dit ønske 
 



Optimering af din pension  
– valg og muligheder 

Du kan ændre: 
• Ægtefællepension 
• Børnepension 
• Invalidepension 
• Fra alderssum til 

aldersforsikring 
• Investeringsprofil  

 
Dine muligheder kan afhænge af 
din alder, din ansættelse, dit 
beregningsgrundlag og det 
regulativ du er omfattet af 



Optimering af din pension  
– valg og muligheder 

Du kan samle alle dine  
pensioner hos ISP  
 
Du opnår følgende: 
• Samlet overblik  
• God forrentning 
• Lavere omkostninger 
• Gratis overførsel til ISP 
• Evt. gebyr til afgivende selskab 

 
Vær opmærksom på: 
• Evt. garanti på tidligere ordning 
• ISP har 3 investeringsprofiler 
• Evt. forsikringsdækning som du 

ikke kan få i ISP Pension   



 
Få den rigtige opsparing 
 

Hvad er nok? 
Afhængig af din økonomi, men helst minimum 15-18% 
af lønnen 
 
Depotet størrelse? 
Afhænger af dine behov, men gerne minimum 2 
millioner ved pensionering 
 
Hvad er vigtige parametre? 
• Afkast 
• Korrekte forsikringsdækninger 
• Omkostninger 
 
Hvad giver bedst afkast? 
Afhænger af din risikovillighed 
Marked Lav = Få aktier, større sikkerhed 
Marked Mellem = lige blanding af aktier og obligationer 
Marked Høj = Mange aktier, mindre sikkerhed 
 
Investeringer er langsigtede 



 
Anbefalinger 
 

4 tips, når du har lang tid til pensionen 
• Gå tidligt i gang med at spare (mere) op 
• Lad en lønstigning gå til opsparing 
• Kompensér for barsel og deltid 
• Overvej din investeringsprofil 
 
4 tips, når pensionsalderen nærmer sig 
• Læg et realistisk budget i god tid 
• Stræk din pension over flere år 
• Overvej en glidende overgang til pension 
• Brug dine frie midler først 

 
Altid tid til pension? 
Følg med på ISP Update 
Spørg din bank og fagforening 
Aftal pensionsmøde med ISP med jævne 
mellemrum 

http://www.isp.dk/Om-ISP/Nyheder/2015/Din-opsparing-For-lille-for-stor-eller-tilpas
http://www.isp.dk/Om-ISP/Nyheder/2016/Aktieudsving-Har-det-betydning-for-din-pension
http://www.isp.dk/Om-ISP/Nyheder/2016/Tror-du-paa-folkepensionen
http://www.isp.dk/Om-ISP/Nyheder/2016/Kender-du-din-pensionsalder
http://www.isp.dk/Om-ISP/Nyheder


Eksempel 
Regulativ 4 – fravalg af dækning  

  
Bidragsbetalende  
58 år 

Regulativ 3 Regulativ 4 Regulativ 4  
m/ tilpasninger 

Månedlig indbetaling 4.200 kr. 4.200 kr. 4.200 kr. 

Pensionsprognose – 
Livsvarig pension årligt 
– alder 70 

160.440 kr. 152.733 kr. 166.990 kr. 

Pensionsprognose – 
Ratepension årligt i 10 
år – alder 70 

0 kr. 24.033 kr. 24.033 kr. 

Ægtefællepension 
årligt i 10 år 

117.294 kr. 83.978 kr. - 

Børnepension årligt til 
21 år 

39.098 kr. 27.993 kr. 16.041 kr. 

Fravalg af ægtefællepension og nedsættelse af børnepensionen til det halve 



Regulativ 4 – ekstra indbetaling 

  Bidragsbetalende  
45 år 

Regulativ 4 Regulativ 4 

Månedlig indbetaling 7.500 kr. 9.000 kr. 

Pensionsprognose – Livsvarig 
pension årligt – alder 65 

121.498 kr. 138.325 kr. 

Pensionsprognose – 
Ratepension årligt i 10 år – 
alder 65 

115.484 kr. 130.912 kr. 

Invalidepension - alder 67 147.415 kr. 183.434 kr. 

Ægtefællepension årligt  88.449 kr. 110.060 kr. 

Børnepension årligt 29.483 kr. 36.687 kr. 



Du bliver gift eller får børn  

Du gifter dig eller du får børn: 
• Regulativerne indeholder 

ægtefællepension  
• Tjek om du tidligere har ændret 

ægtefællepensionen 
• Tjek dine begunstigelser 
• Kontakt MedlemsService for ændring 



Du bliver skilt 

 
 
Du kan: 
• Ændre ægtefællepensionen  
• Husk evt. ændring, hvis du senere 

får en samlever eller gifter dig igen 
• Tjek dine begunstigelser 
• Kontakt MedlemsService for ændring  

 
 
 



Du skifter job 

 
Vær opmærksom på: 
• Du kan lade dit depot blive 

stående i ISP – lave 
omkostninger og god forrentning  

• Du kan fortsætte med at 
indbetale minimumsbidrag på 
1.000 kr. om måneden og 
bibeholde gruppedækningerne 

• Du kan efter 3 måneder fravælge 
den bidragsfri dækning   

• Du kan justere dine dækninger, 
så de passer til dine behov  
 
 



Du mister dit job 

Vær opmærksom på: 
• Du er bidragsfrit dækket i 12 mdr. 
• Du har mulighed for at forlænge 

bidragsfri dækning eller 
genoptage din indbetaling  



Sådan får du udbetalt din 
pension 

 
 
 
 

Sådan gør du: 
• Kontakt MedlemsService, som 

uploader tilbud på ”Min Pension” 
• Du logger på ”Min Pension” med 

NEMID og signerer det tilbud, der 
passer dig bedst 

• Tilbuddene er gældende i 30 dage 
• Efter signering udbetales 

automatisk på det ønskede 
tidspunkt 

• Vi bruger hovedkort og NemKonto 
ved udbetalingen 
 
 
 
 
 



Du har fået en kritisk sygdom 

 
 

 
Hvad gør du: 
• Se oversigten på www.isp.dk om de 

dækkede diagnoser 
 

• Kontakt MedlemsService som sender 
ansøgningsblanket og 
samtykkeerklæring 
 
 
 
 
 

http://www.isp.dk/


Du bliver alene - efter pensionering 

 
Hvad sker der: 
• Størrelsen af din pension 

forbliver uændret 
 

• Det er din ægteskabelige 
status ved pensionering, der 
er afgørende for evt. 
udbetaling af ugiftetillæg 
 
 
 



Husk - du skal betale skat 
 

 

Men først ved pensionering…. 
 

Afgift 
• Alderssum – 40% i afgift  

 
Almindelig indkomstskat 
• Alderspension  
• Ratepension  
• ISPlivrenter 

 
Skattefri 
• Aldersforsikring - afgift er betalt ved 

konvertering af alderssum og kapitalpension 
• Gruppeforsikringer 

 
 
 
 
 



Nye produkter 

Overvejelser i fremtiden 
• Invalidepension med udbetaling som en procentdel af løn, f.eks. 

80%. 
• Ændring af Invalidesums udbetaling,  allerede ved 

ressourceforløbet, for at undgå stort indkomsttab 
• E-boks kommunikation 

 
Allerede indført i 2016 
• Depotudbetaling af alderspension og livrente 

Obligatorisk for alle nye medlemmer på regulativ 4 – men kan fravælges. 
Mulighed for ikke-pensionerede medlemmer på regulativ 4.  
Betaling for depotudbetaling udgør max. 10% af depotet 
Valg af depotudbetaling giver lavere alderspension 



Tilvalg af depotsikring 

  
Bidragsbetalende  
34 år 

Regulativ 4 Regulativ 4  
m/ depotsikring 

Månedlig indbetaling 6.800 kr. 6.800 kr. 

Pensionsprognose – Livsvarig 
pension årligt – alder 65 

157.000 kr. 145.800 kr. 

Pensionsprognose – 
Ratepension årligt i 10 år – 
alder 65 

151.000 kr. 151.000 kr. 

Ægtefællepension årligt i 10 år 134.900 kr. 134.900 kr. 

Børnepension årligt til 21 år 45.000 kr. 45.000 kr. 



Sådan får du en  
sundhedsforsikring  

Dine muligheder: 
• Adgang til privathospitaler – 10 

dages behandlingsgaranti 
 

• Pris i 2016: 1.640 kr. årligt <70 år 
• Pris i 2016: 2.895 kr. årligt >70 år 

 
• Tilbydes også til ægtefæller 

 
• Børn under 24 år er automatisk 

omfattet 
 

• Tilmelding foretages via blanket, 
som findes på isp.dk. Sendes til 
Mølholm Forsikring 



Medlemsindflydelse 

 
Nye muligheder i 2017 
 
Deltag i medlemsmøderne og 
Generalforsamling 
 
Husk Pensionsdagen den 30. oktober 2016 
 
Lejebolig - Sådan bliver du skrevet op til en 
lejlighed Du skal: 
• Optages på venteliste  
• Oprette en profil på findbolig.nu eller ring til 

DEAS på tlf.nr. 7030 2209 mellem kl. 10 og 
14 
 



Spørgsmål til din 
pensionsordning  

Kontakt MedlemsService 
 
Tlf. 7024 9600 
 
Mail til isp@isp.dk 



Spørgsmål? 

Tak for din tid i dag 
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