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Din pension

Hvad består pensionsordningen af?

Hvornår kan jeg gå på pension?

Hvilke pensionstyper, kan jeg vælge imellem?

Hvor stor bør pensionen være?



Fordele

1 Vi har lave omkostninger

Pengene skal ikke forsvinde i administration og gebyrer – vi har nogle af 

branchens laveste omkostninger. 

2 Vi har nogle af branchens bedste depotrenter

Vores aktive investeringsstrategi har givet nogle af de bedste forrentninger i 

branchen. 

3 Vi sender overskuddet videre til dig

Vi har ingen aktionærer, der skal have en del af kagen. Som ejere er det 

medlemmerne, der får hele overskuddet.



Hvad består en typisk pensionsordning af? 

Pensionsopsparing

Dækning ved tab af 
erhvervsevnen

Dækning ved død



Gruppeforsikringer – skattefri udbetaling

Invalidesum

Dødsfaldssum (gruppelivsforsikring)

Forsikring ved kritisk sygdom

Heltidsulykkesforsikring (DIP og JØP)



Begunstigelse

Nærmeste pårørende:

1. Din ægtefælle/registrerede partner 

2. Din samlever hvis I bor sammen og har gjort det i mindst to år eller 

venter, har eller har haft barn sammen

3. Dine livsarvinger (dvs. dine børn, børnebørn og oldebørn – dog ikke 

stedbørn)

4. Dine arvinger i henhold til testamente

5. Dine arvinger i henhold til arvelovens regler



Folkepension, efterløn og pension

Fødselstidspunkt
Alder for 

folkepension

Alder for 

efterløn

Pension oprettet

efter den 1. maj 2007       

Pension oprettet

før den 1. maj 2007

Før 1954 65 år 60 år 60 år 60 år

1. halvår 1954 65½ år 60½ år 60 år 60 år

2. halvår 1954 66 år 61 år 60 år 60 år

1. halvår 1955 66½ år 61½ år 60 år 60 år

2. halvår 1955 67 år 62 år 60 år 60 år

1. halvår 1956 67 år 62½ år 60 år 60 år

2. halvår 1956-1958 67 år 63 år 60 år 60 år

1. halvår 1959 67 år 63½ år 60½ år 60 år

2. halvår 1959 67 år 64 år 61 år 60 år

1. halvår 1960 67 år 64 år 61½ år 60 år

2. halvår 1960-1962 67 år 64 år 62 år 60 år

1963 – 68 år 65 år 63 år 60 år



Pensioner

Livrente
Rate-

pension

Kapital-

pension

Alders-

forsikring

Udbetaling Livsvarig Minimum 10 år Sum Sum

Fradragsberettiget
Fuldt fradrag

Intet max

Fuldt fradrag 

52.400 kr.

Ingen

indbetaling

Intet fradrag

28.900 kr.

Skat Skattepligtig Skattepligtig Afgift Skattefri



Pensionsformer

Kr.

TidATP
Folkepension

Alderspension/livrente 

Ratepension

I dag

Alderssum

kap.pen., 

LD

LønLøn

Alders-

forsikring



Hvor stor bør pensionen være?

•Mange anbefaler: 80 % af lønnen

Budgettet 
– faste 
udgifter

Ønsker -
drømme

Pension



Hvad skal du overveje i forhold til din pension?

• Hvornår vil jeg gå på pension, og hvor stor skal min udbetaling være set i forhold 
til min indkomst i dag?

Pensionering

• Hvordan ønsker jeg at være stillet økonomisk, hvis jeg mister erhvervsevnen?

Tab af erhvervsevne

• Hvordan skal min familie sikres økonomisk, hvis jeg dør?

Dødsfald



Dette har betydning for størrelsen på din pension

• Din alder

• Antal år du indbetaler

• Indbetalingens størrelse

• Afkast / rente

• Udgifter til administration

• Udgifter til forsikring

• Overskudsdeling

• Skat



Kontakt os

Du kan læse mere om pension på:

www.mppension.dk

www.dip.dk

www.joep.dk

http://www.unipension.dk/
http://www.unipension.dk/
http://www.unipension.dk/

