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Program

• Din pensionsordning 

• Muligheder i pensionsplanlægningen

• Arv og testamente

• Spørgsmål



Mindre end 1/3 ved, om de kan få den livsstil, der ønsker som pensionister

1/3 har regnet på deres fremtid som pensionister

1/3 tror, de har råd til det liv, de ønsker – men de har ikke regnet på det

54% vil fortsætte den livsstil de har nu, når de går på pension

16% vil gerne have en højere levestandart

18% har tænkt sig at skrue ned for forbruget

12% har ikke taget stilling

Hvad forventer danskerne når de går på pension 
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• Levetiden har været stigende i 100 års perspektiv
• Levetid steg ikke fra 80’erne og frem
• Men stiger nu kraftigt!

Vi lever længere og længere 



Forsikring Opsparing

Opbygning af en pensionsordning



Tab af 
Erhvervsevne

Livsforsikring Aldersopsparing

Ratepension

LivrenteKritisk Sygdom

Opbygning af en pensionsordning



• Forsikring der giver en løbende indtægt, hvis erhvervsevnen mistes p.g.a. sygdom eller 

ulykke

• Der skal være tale om et tab på minimum 50% af erhvervsevnen

• Udbetalingerne beskattes som personlig indkomst 

Tab af erhvervsevne



• Hvor godt vil du have det, hvis uheldet er ude i morgen?

• Sikre din indkomst ved sygdom eller ulykke

• Opretholdelse af levestandard

• Penge til hjælp, ombygning etc.

Tab af erhvervsevne

• Pension



• En forsikring der udbetales ved dødsfald

• Udbetales både ved ulykke og sygdom

• Der kan både være tale om engangsbeløb og løbende ydelser

• Der kan laves forsikringer der udbetales direkte til:

• ægtefælle (ægtefællepension)

• børn (børnepension)

Livsforsikring



• Økonomisk ansvar overfor de efterladte

• Kan familien blive boende

• Et spørgsmål om økonomiske og ikke mindst menneskelige omkostninger

• Hvordan er børnene sikret (uddannelse, bolig osv)

Livsforsikring



• Forsikring der udbetales, hvis man bliver ramt af alvorlig sygdom

• Sygdommen / diagnosen skal være nævnt i forsikringsbetingelserne

• Det gælder f.eks. kræft, blodprop, sclerose, større forbrændinger etc.  

• Engangsudbetalingen er skattefri

Kritisk Sygdom

• Pension



• Privat speciallægebehandling eller rekreationsophold

• Særlige hjælpemidler 

• Frihed til at vælge – rejse, udleve en livsdrøm, afvikle gæld osv. 

• Købe ægtefælle/samlever eller egen tid

Kritisk Sygdom

• Pension



Pensionsbidrag

Ratepension / Livspension

CO10 Konto

• Pension



(1/3 af pensionsbidraget)(2/3 af pensionsbidraget)

Pensionsbidrag

Forsikringsdækninger

Livspension
Ratepension

CO10 Pension

• Pension



Medlemmer Basisdækninger Mulighed for tilvalg

Dækninger ved sygdom

Tab af erhvervsevne 40 % af din løn Op til 80 % af din løn

Dækninger ved død

Skattefrit engangsbeløb

Børnepension til det 21. år

50 % af din løn                             

5 % af din løn

Op til 800 % af din løn

Op til 25 % af din løn

CO10 Pension 



Alderspension Ratepension Livrentepension

Skattefri Indkomstskat Indkomstskat

Pensionsformer
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Offentlige ydelser



•Forhøjet børnetilskud

•Førtidspension kr. 187.800 / kr. 220.944

•Efterløn

•Folkepension

•ATP

•LD

Offentlige ydelser



Folkepension 2017 Grundbeløb Pensionstillæg

Gælder for Alle Gifte Enlige

Årlig maksimal sats 73.920 kr. 38.676 kr. 78.612 kr.

Hvis du forlænger din rateudbetaling, får du måske mere i pensionstillæg

Du har mulighed for at udskyde din folkepension, og dermed opnå en større udbetaling 

Folkepension



• Du får udbetalt et beløb hver måned, fra du fylder 65 år *) 

– og resten af livet

• Du skal betale indkomstskat af beløbet

• Du vil ca. få udbetalt 15. - 20.000 kr. om året

• Hvis du venter med at få pensionen udbetalt, 

vil beløbet blive højere

*) følger folkepensionsalderen

Der er udbetaling til dine nærmeste, 

hvis du dør inden du fylder 70. år

• Ægtefæller

• Børn under 21 år

• Samlever, du har delt adresse med i mindst 2 år 

(skal registreres)

ATP



•Indefrosne dyrtidsportioner fra 1977-1979

•Bliver udbetalt som et engangsbeløb 

•Der betales 40 % i afgift til staten ved udbetaling

•Kan udbetales, fra du fylder 60 år

•Kan blive stående, så længe du ønsker det

•Udbetales til boet ved dødsfald

Lønmodtagernes Dyrtidsfond 



Et kig ud i fremtiden



• Hvornår skal du bruge flest penge?

• Skal der være noget tilbage til arvingerne?

”Alderdommen er ikke så slem, 
hvis man overvejer alternativet.”

Maurice Chevalier

”Det kan da godt være, jeg er blevet lidt 
tynd i toppen, men der er stadig saft i roen.

Otto Brandenburg

”Tag en taxa
- og lad arvingerne gå”

Lone Kühlmann

Hvor gammel forventer du at blive ?



Hvordan med….

Børnene, indkøb, hvad hvis jeg bliver 
alene, taget skal repareres, 
staudebedet, terminsudgifter, 
sommerhus, flytning til hvad, hvornår 
på pension, hvad vil jeg lave ?  

De nødvendige spørgsmål 



Har du sikret dig indtægter, der svarer til dine forventninger som pensionist?

Hvordan er dine muligheder for at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet?

Hvordan er samspillet med efterløn og folkepension?

Kan det betale sig, at du bruger en større del af din indkomst til pension?

Hvilke penge skal du bruge først?

Alt dette og meget mere ved I, når dagen er omme

Hvordan hænger drømmene sammen 

med økonomien ?



Pensionsopsparing 
gennem arbejdsgiver

Arbejdsgiver

Pensionsopsparing, fx i 
banken

Friværdi

Frie midler

Efterløn

Folkepension

ATP

Det offentligeArbejdsgiver Privat Det offentlige

Det er ikke ligegyldigt i hvilken rækkefølge, du bruger dine penge, 

hvis du vil have mest muligt ud af dem

Hvad skal du leve af, når du går på pension ? 



Flyttes udbetalingstidspunktet på pensionsordningerne med 5 år, kan fortjenesten være 
helt op til 25 %

Eksempel:

En person har som 60 årig en kapitalpension på kr. 800.000 og en ratepension med en 
årlig udbetaling på kr. 100.000 i 10 år

Udbetalingerne udskydes fra 60 til 65 år:

Pensionsordning: værdi ved 60 år: værdi ved 65 år:  fortjeneste:

Kapitalpension      kr. 800.000 kr. 1.019.048       kr. 219.048
Ratepension         kr. 100.000        kr.    123.240       kr.   23.240

Udskyd eventuelt udbetalingen 



Værdi i fast bolig kan være en pensionsreserve, som giver en række muligheder:

- prioritetskonto

- afdragsfrit lån

- mindre arv

Friværdien: skal den i spil nu, senere eller aldrig ? 
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Pensionsplanlægning



Overvej hvornår du ønsker at gå på pension

• skal du trappe ned eller trække stikket

Få skabt overblik over dine opsparinger

• pensionsordninger

• frie midler

• evt. friværdi

Hvad skal du bruge som pensionist

• gennemgå budget

• tilpas til dine ønsker og forventninger

Læg en pensionsplan

• læg en plan over dine udbetalinger fra pensioner og offentlige ydelser

Hvordan kommer du i gang ?



Mærk efter, hvad din mave siger

• skal du blive så længe som muligt 

• skal du trappe ned

• skal du gå så tidligt som muligt

Hvad ønsker din ægtefælle / samlever

• aldersforskel

• skal I gå samtidig

Hvornår og hvordan ønsker du at gå på pension ?



Arv & Testamente



• Andre regler end ved arv

• Udbetalinger fra pensionsordninger og forsikringer går uden om dødsboet, når 

der er indsat begunstiget

• ”Nærmeste pårørende” får udbetalingerne efter loven

Pensionsordning og livsforsikringer



1. Ægtefælle/registreret partner

2. Livsarvinger (børn, børnebørn mv.)

3. Arvinger ifølge testamente

4. Øvrige arvinger

Nærmeste pårørende FØR 1. januar 2008



1. Ægtefælle/registreret partner

2. Samlever: 

Fælles bopæl (eller institution) og

• enten ægteskabslignende samliv de sidste to år

• eller venter/har/har haft fælles barn

3. Livsarvinger (børn, børnebørn mv.)

4. Arvinger ifølge testamente

5. Øvrige arvinger

Nærmeste pårørende EFTER 1. januar 2008



Fradragsberettigede pensionsordninger og forsikringer:

• ”Nærmeste pårørende”

• Ægtefælle og fraskilt ægtefælle

• Samlever (navngivet person, der har fælles bopæl med forsikringstager ved indsættelsen)

• Børn, stedbørn og samlevers børn og deres livsarvinger (børn, børnebørn mv.)

Ikke-fradragsberettigede pensionsordninger og forsikringer:

• ALLE – såvel personer som foreninger

Krav til begunstigelsen:

• Skriftlig meddelelse til pensionsinstitut (få en blanket)

Hvem kan begunstiges ?



Gruppelivsforsikring



GRUPPELIVSFORSIKRING - ANSÆTTELSE

•Livsforsikring
• Kr. 370.000

•Børnepension
• Kr. 30.000 pr. barn, udløb v/ barnets 21 år

•Kritisk Sygdom
• Kr. 100.000 

• Kr.   50.000 pr. barn, under 18 år

•Udbetalingerne er skattefrie



Overblik &

rådgivning



Niveau 1 = Mellemoverskrift

Niveau 2 = Almindelig tekst

5 = Bullet tekst

For at få regular tekst og 

punktopstilling på teksten 

Forøg listeniveau

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

’

Niveau 1 = Mellemoverskrift

Niveau 2 = Almindelig tekst

5 = Bullet tekst

For at få regular tekst og 

punktopstilling på teksten 

Forøg listeniveau

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

’

• Du kan medregne oplysninger fra 

Pensionsinfo om opsparing andre steder

• Du kan udfylde den forventede formue 

ved pensionstidspunktet (frie midler)

• Du kan vælge at medregne Tjenestemands-

pension, ATP og Folkepension

På Mit PFA kan du se alt om din pensionsordning

http://95.85.6.152/
http://95.85.6.152/


Få overblik på Mit PFA

- du kan selv ændre i udbetalingsforløb



Niveau 1 = Mellemoverskrift

Niveau 2 = Almindelig tekst

5 = Bullet tekst

For at få regular tekst og 
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Forøg listeniveau
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’

Niveau 1 = Mellemoverskrift

Niveau 2 = Almindelig tekst

5 = Bullet tekst

For at få regular tekst og 

punktopstilling på teksten 

Forøg listeniveau

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

’

Rådgivning via telefon

PFA’s Rådgivningscenter er altid klar til at hjælpe dig med spørgsmål 

om din pensionsordning

Webrådgivning via telefon og pc

Webrådgivning betyder bl.a., at du kan blive rådgivet i dit hjem, og din 

partner har mulighed for at lytte med. Webrådgivning er også en 

mulighed for dig, der rejser meget i dit job

Rådgivning på din arbejdsplads eller hos os

Vi tilbyder også rådgivning ansigt til ansigt. Rådgivningssamtalerne 

kan enten foregå på din arbejdsplads eller i PFA

43

Personlig rådgivning



www.Mit.PFA.dk 

www.pensionsinfo.dk

http://www.pensionsinfo.dk/
http://www.pensionsinfo.dk/


Billedtekst

Spørgsmål ?


