Navn og adr.: (Ny ansættelsesmyndighed)

BEREGNINING AF OVERFØRSELSBELØB
( I FORBINDELSE MED TILLÆGGELSE AF
PENSIONSALDER )

Navn og adr.: (Tidligere ansættelsesmyndighed)

SKEMA B

Anføres ved henvendelser
Dato

Personnummer

Journal nr.
Udfyldes af den nye ansættelsesmyndighed:
1
Navn
Tiltrådt dato
Tjm. på prøve dato
2

3

Forsikringsmæssig afdækning i
pensionsforsikringsselskab

❏ Ja

Varigt ansat tjm.

Stillingsbetegnelse

Underskrift for den nye ansættelsesmyndighed

❏ Nej

Udfyldes af den seneste tidligere ansættelsesmyndighed:
Forsikringsmæssig afdækning i
Hvis ja i punkt 3 & 4, udfyldes kun punkt 18
pensionsforsikringsselskab
Hvis ja i punkt 4 alene, kan punkt 10 – 17 udfyldes af
4
pensionsforsikringsselskabet
❏ Ja
❏ Nej
5
6
7
8
9

Tjm. på prøve dato

Varigt ansat tjm.

Stillingsbetegnelse

Afsked som tjm. dato

Tjenestefrihed med prøveansættelse under ny
ansættelsesmyndighed
Tidsrum:

Tjenestens omfang

Tjenestefrihed med
andet formål
Tidsrum:

Har den pgl. modtaget udtrædelsesgodtgørelse / fripolice ?
❏ Ja
Udtrædelsesgodtgørelsen opdeles i

❏ Nej

Pensionsbidrag…………………….kr., renter……………………kr., og evt. statsafgift………………….kr.
År
Mdr.
Dage
Pensionsalder i alt efter nye regler (jfr. SKEMA A)

Beregning af procentsats ( for hvert års pensionsalder ) :
10
11
12

Procentsats efter aftalens § 2, stk. 2
Fulde år, første ansættelse i pensionsberettigende tjenestemandsstilling og
lignende er sket efter det 25. år
…………….. x 0,15 % ( aftalens § 2, stk. 3 )

%

Procentsats i alt ( til brug i punkt 15 )

%

5,00

%

Beregning af overførselsbeløb:
13

Skalatrin i stilling på fratrædelsestidspunktet eller ved opnåelse af
tjenestefrihed, jfr. cirkulærets IV b

14

Årlige pensionsgivende løn på det i punkt 13 nævnte skalatrin med de tillæg, der var gældende ved
fratrædelsen eller ved opnåelsen af tjenestefrihed med prøveansættelse under den nye ansættelsesmyndighed:
……………………… kr.

15

……………………… kr. (løn, pkt. 14) x …………….. % (pkt. 12) x …….. år
(nedrundet til hele år, pkt. 9)

Kr.

16

Evt. fradrag for opsparet præmiereserve (aftalens § 4, stk. 1)

Kr.

17

OVERFØRSELSBELØB
Dato

Kr.

18

Skalatrin

Underskrift for den tidligere ansættelsesmyndighed

Skemaerne er udarbejdet af SAMPENSION 11.03.2005

Ordlyden svarer til den oprindelige aftale aftalt mellem parterne bag Overførselsaftalen

