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I din personlige postkasse har vi allerede lagt dit pensionsoverblik ind til 
dig. For at få adgang til din postkasse, skal du logge ind med NemID. Vi 
sender dig en mail, når der er nyt i din postkasse. 

På din personlige side, kan du:

 Starte udbetalingen af din alderspension.

 Finde oversigt over skatteindberetninger.

 Finde din pensions- og forsikringsoversigt.

 Vælge investeringsprofil.

 Booke rådgivning.

Vejen til dine personlige 
oplysninger

Log ind på hjemmesiden med NemID og oplys din e-mail adresse

@
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Snart på pension?

Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økono-
miske muligheder, når du trækker dig helt eller delvist fra arbejdsmarke-
det.

I denne brochure kan du læse om dine pensioner, og hvad du skal være 
opmærksom på, når du nærmer dig din pensionsalder. Brochuren hand-
ler også om dine muligheder ved fratrædelse til en seniorordning og om 
samspillet mellem dine pensioner og de offentlige ydelser.

I Sampension ønsker vi at gøre kommunikationen med dig som kunde, så 
enkel som mulig. I din personlige postkasse i sampension.dk modtager du 
breve og informationer fra os om din pensionsordning.

Vi er i Sampension stolte af at kunne præsentere dig for vores unikke 
rådgivningsværktøj, pensionstjek, som hjælper dig igennem din pensions-
planlægning.

I Pensionstjek har vi gjort det enkelt at beregne samspillet mellem dine 
pensioner og fx efterløn, fleksydelse og folkepension. På din personlige 
side på sampension.dk finder du Pensionstjek.

Brochuren er vejledende og giver svar på de mest almindelige spørgsmål. 

Det er en god ide at gemme brochuren.

De bedste hilsner
Sampension KP Livsforsikring a/s

Ole B. Tønnesen
Kundedirektør
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Din pensionsplanlægning
 brug pensionsoverblikket

Når du fratræder dit job, skal du tage stilling til, hvad der skal ske med din 
pensionsordning. 

Trækker du dig gradvist tilbage fra dit arbejde, fx i en seniorordning, skal 
du være opmærksom på, at en lønnedgang kan ændre størrelsen af pen-
sioner og forsikringer på din ordning. Det skyldes, at der bliver indbetalt 
mindre på din pensionsordning.

Det er let at starte din udbetaling

For at få udbetaling fra din pensionsordning skal indbetalingerne til  
Sampension være stoppet, eller du skal have mulighed for Delpension. 
Udbetalingen kan tidligst ske den 1. i måneden, efter du er fyldt 60 år.

Pensionerne på din pensionsordning kan udbetales uafhængigt af hinan-
den. 

Ønsker du at begynde udbetaling fra din pensionsordning, skal du logge 
ind med NemID og udfylde blanketten Udbetaling af alderspension, under 
feltet selvbetjening.

Du er også velkommen til at kontakte os på udbetaling1@sampension.dk

Pensionen udbetales til din NemKonto.  

Begynder du udbetalingen af din pension, bortfalder din gruppelivsforsik-
ring og din dækning ved sygdom som hovedregel.

Saml dine øvrige pensioner

Har du pensioner andre steder, kan du samle dem i Sampension. Der er 
flere fordele ved at samle pensionerne et sted:

  Du sparer omkostninger til administrationen.

  Sampension har nogle af branchens laveste administrationsomkostnin-
ger. Du betaler 480 kr. om året (2016), uanset hvor meget, du indbetaler 
eller overfører til din pensionsordning.

  Sampensions afkast ligger blandt de bedste i branchen.

  Du kan få overført en pensionsordning til Sampension ved at logge ind 
på sampension.dk 
  

Gruppelivsforsikring
På dit pensionsoverblik kan du 
se, om der er en gruppelivsfor-
sikring på din pensionsordning. 
Du er dækket af forsikringen, 
så længe du er i arbejde, og 
der indbetales til gruppelivsfor-
sikringen via din pensionsord-
ning, dog længst til 70 år.

I dine vilkår kan du se, om du er 
dækket i en periode efter din 
fratrædelse, eller om dæknin-
gen ophører straks. 

Fortsættelsesforsikring
Ønsker du at fortsætte døds-
faldssum, invalidesum, eller 
dækning ved visse kritiske 
sygdomme, skal du kontakte 
Sampension.

Du kan læse mere om  
fortsættelsesforsikring på  
sampension.dk/ff

Begunstigelse
Det er vigtigt, at du beslut-
ter, hvem der ved din død skal 
modtage en eventuel udbeta-
ling fra din pensionsordning 
og summen fra din gruppelivs-
forsikring. Udbetalingen sker 
automatisk til dine nærmeste 
pårørende, hvis du ikke begun-
stiger andre. Hvis du ønsker 
at begunstige andre, kan du 
udfylde en begunstigelses-
erklæring på sampension.dk

4



5

Du skal betale skat af din pension

Du skal betale indkomstskat af dine løbende udbetalte alderspensioner. 
Du betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag af din pensionsudbetaling.

Vi henter dine skatteoplysninger direkte fra SKAT. Vi bruger som ud-
gangspunkt dit bikort. Ønsker du, at vi skal bruge dit hovedkort, skal du 
oplyse det til os. Har du et frikort, bruger vi det. Bor du på Færøerne, i 
Grønland eller i udlandet, kan du være fritaget for at betale skat til 
Danmark.

Af dit engangsbeløb, alderssum, betaler du en afgift. I 2016 er afgiften  
40 %. Har du en aldersforsikring, er den afgiftsfri ved udbetaling.  

Skal der udbetales børnepension, og har barnet intet skattekort, skal du 
kontakte SKAT og bede om et skattekort. Bliver der ikke oprettet et skat-
tekort, trækkes der 55 % i skat ved udbetaling.

Vil du vente med udbetaling?

Når du fratræder dit pensionsgivende job, stopper indbetalingen til din 
pensionsordning. De forsikringsdækninger, du har på din pensionsordning 
og din gruppelivsdækning, kan du bevare i op til 12 måneder. Betaling for 
at bevare dækningerne sker ved et fradrag i forsikringens værdi.

Kommer der ikke nye betalinger på pensionsordningen inden 12 måneder, 
bliver den til en præmiefri forsikring, og din gruppelivsforsikring bortfal-
der. Når din pensionsordning ændres til en præmiefri forsikring, bliver de 
pensioner og forsikringsdækninger, du har på pensionsordningen, regnet 
ud fra den værdi, der er opsparet på dem. Det betyder, at dine dækninger 
bliver sat ned i forhold til det, vi tidligere har oplyst på pensionsoverblik-
ket. 

Fratræder du dit pensionsgivende job på grund af sygdom, skal du kon-
takte vores sundhedscenter.

Du kan fortsætte pensionsordningen

Du kan fortsætte ordningen ved at indbetale minimum 750 kr. pr. måned. 
Var indbetalingen mindre end 750 kr. før din fratrædelse, kan du forsætte 
betalingen med samme størrelse som tidligere. Hvis du selv indbetaler til 
din pensionsordning, har du fuldt fradrag i din personlige indkomst.

Brug Pensionsinfo
På pensionsinfo.dk kan du 
få alle dine oplysninger om 
pensioner vist i en samlet 
rapport. Pensionsinfo samler 
oplysninger fra banker, spare-
kasser, pensionsselskaber og 
offentlige myndigheder, og du 
har mulighed for at beregne 
din efterløn, folkepension og 
offentlige førtidspension. Den 
kommunale tjenestemandspen-
sion eller en opsparing i LD kan 
ikke ses på pensionsinfo.dk

Brug Pensionstjek
Pensionstjek er Sampensions 
behovsanalyseværktøj, hvor du 
kan beregne samspillet mellem 
pensionsudbetalinger og udbe-
taling af offentlige ydelser.

I Pensionstjek kan du overføre 
dine pensionsoplysninger fra 
Pensionsinfo.
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Brug pensionsoverblikket

Engangsbeløb

Alderssum
Har du en alderssum, kan den være 
livsbetinget eller være sikret ved 
død. Er din alderssum sikret ved 
død, bliver værdien af alderssum-
men udbetalt til nærmeste pårø-
rende eller til de begunstigede ved 
din død. Er din alderssum uden 

sikring ved død, bliver værdien ikke 
udbetalt ved din død. Ønsker du 
din alderssum sikret ved død, skal 
du kontakte os.

I 2016 betales der ved udbetaling 
40 % i afgift til staten af din alders-
sum.
 

Aldersforsikring
Aldersforsikring er en pensionsop-
sparing, der udbetales som et en-
gangsbeløb uden skat eller afgift.

Din aldersforsikring kan være 
livsbetinget eller være sikret ved 
død. Er din aldersforsikring sikret 
ved død, bliver værdien af alders-
forsikringen udbetalt til nærmeste 

6

Dit pensionsoverblik

Herover ses et eksempel på et pensionsoverblik ved forskellig pensionsalder.
 
Beløbene forudsætter, at der bliver indbetalt samme beløb hver måned frem til pensioneringstidspunktet. 
Stopper du med at indbetale før dit pensioneringstidspunkt, bliver beløbene derfor mindre end dem, der står på pensionsoverblikket.
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Bonuskapital
Til dig, der har bonuskapital, 
udbetaler vi beløbet sammen 
med din alderspension, når du 
går på pension. Udbetalings-
perioden afhænger af, hvornår 
du begynder udbetaling fra 
Sampension.

Du kan se værdien af din Bo-
nuskapital på depotregnskabet 
på sampension.dk, hvor du 
også kan se, hvordan den bliver 
forrentet.

pårørende eller til de begunstigede 
ved din død. Er din aldersforsikring 
uden sikring ved død, bliver vær-
dien ikke udbetalt ved din død.

Ønsker du din aldersforsikring 
sikret ved død, skal du kontakte os. 

Ophørende årlig udbetaling

10-årig ophørende alderspension
Har du en ophørende alderspen-
sion, kan du få den udbetalt, fra du 
er fyldt 60 år, og indbetalingerne til 
Sampension er stoppet. 

Den 10-årige ophørende alderspen-
sion udbetales som en månedlig 
pension.

Pensionen er livsbetinget. Det 
betyder, at du skal være i live, for at 
pensionen kan udbetales. Pensio-
nen bortfalder derfor ved din død, 
uanset om du er begyndt at få 
pensionen udbetalt eller ej.

Den 10-årige ophørende alders-
pension beskattes med personlig 
indkomstskat.

Ratepension 
Har du en ratepension, kan du få 
den udbetalt, fra du er fyldt 60 år, 
og indbetalingerne til Sampension 
er stoppet. 

Ratepensionen udbetales som en 
månedlig pension, over en 10-årig 
periode. Du kan vælge at forlænge 
udbetalingsperioden til maks. 25 år. 
Udbetalingen skal senest ophøre 
25 år efter dit tidligste pensione-
ringstidspunkt. 

Din ratepension kan være livsbetin-
get eller være sikret ved død. Er din 
ratepension sikret ved død, bliver 
værdien af ratepensionen udbetalt 
til nærmeste pårørende eller til de 
begunstigede ved din død. 

Ratepensionen beskattes med per-
sonlig indkomstskat.

Livsvarig årlig udbetaling

Livsvarig alderspension
Du kan få udbetalt din livsvarige 
alderspension, når du er fyldt 60 år, 
og indbetalingerne til Sampension 
er stoppet. 

Den udbetales hver måned, så læn-
ge du lever. Pensionen er livsbetin-
get. Det betyder, at du skal være i 
live, for at pensionen kan udbeta-
les. Pensionen bortfalder ved din 
død, uanset om du er begyndt at få 
pensionen udbetalt eller ej. 
 
På nogle ordninger kan livsvarig 
alderspension oprettes med opspa-
ringssikring. Under “Dine Vilkår” 
kan du se, om du har mulighed for 
at vælge opsparingssikring på din 
ordning.

Er din månedlige alderspension 
under 850 kr. kan du vælge at få 
udbetalt værdien af din pension 
som et engangsbeløb. Du betaler 
40 % i afgift til staten.

Du kan forhøje din livsvarige al-
derspension ved at overføre den 
opsparede værdi fra din ratepen-
sion eller alderssum, før du begyn-
der udbetalingen. Kontakt os for at 
høre nærmere om dine muligheder.

Den livsvarige alderspension be-
skattes med personlig indkomst-
skat.

Øvrige pensioner

Ægtefælle- og samleverpension
Har du en ægtefælle- samlever-
pension, bliver den udbetalt hver 
måned til din ægtefælle/samlever, 
hvis du dør før ham/hende.

Er din ægtefælle- samleverpension 
oprettet som en livsvarig pension, 
vil udbetalingen fortsætte til og 
med den måned, hvor ægtefælle/ 
samleveren dør. 

Har du en ophørende ægtefælle-  
samleverpension, udbetales den fra 
og med den måned, hvormed du 

dør, dog senest ved udgangen af 
den måned hvor ægtefælle/samle-
veren fylder 67 år.
 
Det kan få betydning for størrelsen 
af dine pensioner, hvis din ægtefæl-
le dør før dig, da pensionen og en 
eventuel opsparet værdi bortfalder.

For nogle pensionsordninger gæl-
der det, at en samlever sidestilles 
med en ægtefælle. Du kan i dine 
vilkår se, hvad der gælder for din 
pensionsordning. 

Ægtefælle- /samleverpension 
beskattes med personlig indkomst-
skat ved udbetaling.

Vælger du at få udbetalt din 
livsvarige alderspension før den 
aftalte pensionsalder, skal du være 
opmærksom på, at det kan påvirke 
størrelsen af din ægtefælle- og 
samleverpension.

Børnepension
Har din pensionsordning en børne-
pension, kan den udbetales til børn 
under 21/24 år, når du har opnået 
den aftalte pensionsalder.

Vælger du at få udbetalt værdien 
af din pensionsordning som et 
engangsbeløb, vil børnepensionen 
indgå i værdien. 

Børnepensionen beskattes som 
personlig indkomst for barnet. 

7
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 Din pensionsydelse vil løbende blive reguleret i udbetalingsperioden. 

 Hvordan den reguleres afhænger af, hvilken ordning du har.

I 3 i 1 Livspension bliver din opsparing placeret i en årgangspulje, hvor investeringsprofilen er tilpas-
set din alder – se figur nedenfor.

Du kan selv vælge investeringsprofil
I Sampension placerer vi din opsparing i din årgangspulje med investeringsprofilen ”Moderat risiko”. 
På næsten alle vores pensionsaftaler, kan du ændre din investeringsprofil til ”Lav risiko” eller ”Høj 
risiko”. Vi anbefaler, at du tager stilling til, hvilken investeringsprofil, der passer til dig. Du kan ændre 
din profil ved at logge ind på sampension.dk.

Læs mere på sampension.dk/investeringsprofil.  

Sampensions øvrige ordninger bliver forrentet med en depotrente og du får en gennemsnitlig for-
rentning. Det gør du, fordi Sampension fordeler de opnåede afkast over tid. I år med positiv forrent-
ning lægger Sampension penge til side i en fælleskasse. Og i år, hvor vi får et afkast, der er mindre 
end forventet, tager vi penge fra fælleskassen. På den måde får du et stabilt afkast.

Når vi regner størrelsen af din pension, har vi på forhånd regnet en grundlagsrente ind i pensions-
størrelserne. Hvilken grundlagsrente du får, afhænger af, hvornår din pensionsordning er oprettet. 

8

 Obligationer

 Alternative investeringer (fx ejendomme og skove)

 Aktier

Sammensætning i årgangspuljer med moderat risiko
Illustrationen viser, hvordan vi tilpasser sammensæt-
ningen af investeringerne i forhold til din alder.

100%

75%

50%

25%

0%

20 år 40 år 60 år 80 år 100 år Alder (år)

Sådan reguleres din 
pension ved udbetaling

http://www.sampension.dk/Forside/Kunde/Pensionsordninger/Øvrige-pensionsordninger/3i1Pension1/Depotrente.aspx
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Delpension

Delpension er måske aktuelt for 
dig, der har opnået den tidligste 
udbetalingsalder, og aftalt en se-
niorordning med din arbejdsgiver. 
Du kan vælge Delpension, hvis du 
har en 3 i 1 Livspension, 3 i 1 Pen-
sion eller en 3 i 1 Opsparing.

Måske giver din lønoverenskomst 
dig mulighed for at få udbetaling 
fra en del af din pensionsordning, 
selv om du stadig arbejder. Det 
er som hovedregel en betingelse, 
at du går ned i arbejdstid og har 
nået din tidligste udbetalingsalder i 
Sampension.

Når du stadig arbejder, betaler 
arbejdsgiver fortsat til din pensi-
onsordning.

Aftaleparterne bag din lønoverens-
komst har fastsat, om du alene kan 
få udbetalt en del af en alderspen-
sion, eller om du også har mulighed 
for at vælge udbetaling af en sum 
eller fra en ratepension.

I dine vilkår kan du læse, om du har 
ret til udbetaling fra Delpension. 

Frivillig pension
Har du valgt at betale ekstra til 
Frivillig pension, kan du vælge 
yderligere udbetaling fra denne del 
af din pensionsordning.

Når du vælger Delpension
Vælger du at få udbetalt Delpen-
sion, flytter vi den værdi, der er 
omfattet til en ny police. Du betaler 
kun administrationsomkostninger 
for én police.

Du skal bl.a. være opmærksom på, 
at du:
  maksimalt kan få overført 1/3 af 

pensionsopsparingen til en ny 
police for Delpension 

  muligvis får mindre forsikrings-
dækninger, når du får udbetalt 
Delpension

  minimalt skal have ret til en 
bruttoudbetaling på 200 kr. pr. 
måned.

 kan få en sum udbetalt, hvis du i  
 øvrigt opfylder betingelserne -  
 her er der ikke krav til summens  
 størrelse

  ved Delpension bliver modregnet 
i en eventuel efterløn, uanset om 
det er fuld efterløn eller supple-
rende efterløn

  bør overveje, om det er en fordel 
for dig at få udbetalt supplerende 
efterløn i stedet for Delpension

  ikke bliver voldsomt påvirket  
indtægtsmæssigt, når du går på 
alderspension som 65- / 67-årig, 
hvis du har fået Delpension. 

Udbetaling af Delpension
Ønsker du at få oplyst, hvor 
meget du kan få udbetalt i Del-
pension, skal du kontakte os. 

Vi skal bl.a. bruge oplysninger 
om din ændrede arbejdstid, før 
og efter nedsættelsen.

Hvor meget kan du få?
Hvis du ønsker udbetaling fra 
Delpension, kan du få udbetalt 
op til 1/3 af din aldersopspa-
ring. 

Når vi beregner din Delpension, 
ser vi på din arbejdstid måne-
den før “tidligste pensionsal-
der”. Det er typisk 60 år, for 
dig, som er født før 1959.
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Offentlige ydelser 
i samspil med pension

Efterløn

Opfylder du betingelserne for at få 
efterløn, har du ret til at få udstedt 
et efterlønsbevis. Det er din a-kas-
se, der udsteder efterlønsbeviset 
og udbetaler efterløn.

Beviset gør at:

  du senere kan gå på efterløn, 
selvom du i mellemtiden er blevet 
syg.

  din efterløn vil blive regnet ud fra 
mindst den indtægt, du havde, da 
beviset blev udstedt.

  du ikke længere skal betale efter-
lønsbidrag, men fortsat a-kasse-
kontingent.

Sampension indberetter værdien af 
dine pensionsopsparinger og even-
tuelt bonuskapital til SKAT et halvt 
år før, du når din efterlønsalder. 
Denne værdi bruger din a-kasse 
til en eventuel modregning i din 
efterløn.

Alle skatte- og afgiftspligtige 
pensionsopsparinger, som fx en-
gangsbeløb, ophørende pensioner, 
eventuelt bonuskapital og livsvari-
ge alderspensioner kan have indfly-
delse på størrelsen af efterlønnen. 
Uanset din årgang er der fælles 
regler for beregning af efterlønnen.

Pensioner der udbetales fra 60 år  
modregnes også i din efterløn,  
uanset om din tidligste efterløns-
alder er 61 år eller senere.

Efterlønssatsen
Efterlønnen beregnes ud fra den 
aktuelle dagpengesats. Går du på 
efterløn tidligst muligt, svarer det 
til 91 %, 197.860 kr. (fuldtidsforsik-
ret), 131.820 kr. (deltidsforsikret).

Vælger du at udskyde din efterløn, 
er satsen 100 %, 217.360 kr. (fuld-
tidsforsikret, 144.820 kr. (deltids-
forsikret).

Udskudt efterløn
Udskyder du din efterløn, kan du 
dermed få beregnet en højere 
efterløn.

Du skal være opmærksom på, at 
der er et arbejds- og timekrav 
hertil.

  Er du født i årgangene frem til 
 31. december 1955, skal du ud  
 skyde efterlønnen i mindst to år  
 og arbejde mindst 3120 timer,  
 hvis du er fuldtidsforsikret.

  Er du født i perioden 1. januar 
1956 til 30. juni 1956, skal du ud-
skyde efterlønnen i mindst 

 1½ år og arbejde mindst 2.340  
 timer, hvis du er fuldtidsforsikret.

  Er du født i perioden 1. juli 1956 
til 31. december 1958, skal du ud-
skyde efterlønnen i mindst et år 
og arbejde i mindst 1.560 timer, 
hvis du er fuldtidsforsikret.

  Er du født i perioden 1. januar 
1959 til 30. juni 1959, skal du 

 udskyde efterlønnen i mindst 
 ½ år og arbejde i mindst 780   
 timer, hvis du er fuldtidsforsikret.

Din tidligste Efterløns- eller Fleksydelsesalder: 

Født Alder Maksimal periode

Før 1954 60 år 5 år

1. halvår 1954 60,5 år 5 år

2. halvår 1954 61 år 5 år

1. halvår 1955 61,5 år 5 år

2. halvår 1955 62 år 5 år

1. halvår 1956 62,5 år 4,5 år

2. halvår 1956 63 år 4 år

1. halvår 1957 63 år 4 år

2. halvår 1957 63 år 4 år

1. halvår 1958 63 år 4 år

2. halvår 1958 63 år 4 år

1. halvår 1959 63,5 år 3,5 år

2. halvår 1959 64 år 3 år
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Efterløn og arbejde 
Du kan fortsætte med at arbejde, 
samtidig med du er på efterløn. 
Dog bliver alle de timer, du ar-
bejder, modregnet i efterlønnen, 
time for time. Er din timeløn under 
225,13 kr., vil der ske en lempeligere 
modregning i efterlønnen for de 
første 36.840 kr., du tjener pr. år.

Indgår du i en seniorordning, og er 
du fuldtidsforsikret, kan du søge 
supplerende efterløn i de resteren-
de timer op til 37. Du skal arbejde 
29,6 timer eller mindre om ugen. 
Som deltidsforsikret skal du ned-
sætte din nuværende arbejdstid 
med mindst 1/5 for at kunne søge 
supplerende efterløn.

Ud over modregning af timer, du 
arbejder, er der andre indtægter, 
der medfører fradrag i efterlønnen. 
Ønsker du at drive selvstændig 
virksomhed samtidig med efterløn-
nen, skal du kontakte din A-kasse 
for nærmere rådgivning.

Eksempler på indtægter, der påvir-
ker efterlønnen:

  Feriegodtgørelse og ferie med 
løn medfører fradrag på det tids-
punkt, du holder ferie. Fradraget 
bliver regnet ud fra antal ferie-
dage - ikke ud fra indtægten.

  Indtægter fra borgerligt ombud 
og offentlige og private hverv, 
der ikke anses for arbejde.

  Fratrædelsesgodtgørelse, hvor 
opsigelsesperioden ikke er ud-
løbet. Fratrædelsesgodtgørelse 
indskudt på pensionsordningen 
kan have indvirkning på efterløn.

Eksempler på indtægter, der ikke 
har betydning for efterlønnen:

  Invalidepension eller supplerende 
førtidspension og anden erstat-
ning ved erhvervsevnetab.

  Invaliditetsydelse fra det offent-
lige. 

  Ægtefællepension. 

  Udbetalt fratrædelsesgodtgø-
relse.

Den skattefri præmie
Er du fortsat i arbejde og ikke star-
tet udbetaling af efterløn, starter 
du 3 år før din folkepensionsalder 
optjening af skattefrie præmier. Er 
du ansat i job med løntilskud, fx i 
fleksjob eller seniorjob, kan du ikke 
optjene den skattefri præmie.

For hver 481 timers arbejde optje-
nes en skattefri præmie. Der kan 
maksimalt optjenes 12 præmiepor-
tioner.
 
Præmien er skattefri og bliver ud-
betalt, når du når folkepensionsal-
deren. Dør du inden, bliver præ-
mien udbetalt til boet. Præmiens 
størrelse regnes ud fra den sats, 
der er gældende i det år, du får 

beløbet udbetalt. Præmien mod-
regnes ikke i folkepensionen.

Efterløn i udlandet
Du kan både optjene ret til og mod-
tage efterløn, mens du har bopæl i 
Danmark, et andet EØS land, Grøn-
land, Færøerne eller Schweiz. 

Du bør altid lade din A-kasse 
vejlede dig, hvis du tænker på at 
tage ophold i udlandet, og samtidig 
ønsker at sikre dig ret til efterløn.

Efterløn og skat
Efterløn bliver beskattet som per-
sonlig indkomst. Der betales ikke 
arbejdsmarkedsbidrag af efterløn-
nen.

Du kan selv vælge, om du vil betale 
ATP - bidrag.

Satser 2016 Skattefri præmie Max. præmie

Fuldtidsforsikret 13.042 kr. 156.504 kr. 

Deltidsforsikret 8.689 kr. 104.268 kr. 

Tilbagebetaling af 
efterlønsbidrag
Fortryder du dit medlemskab, 
og er du under din efterløns-
alder, skal bidraget overføres 
til en arbejdsmarkedspension 
eller privat pension.

Er du over din efterlønsalder, 
bliver beløbet udbetalt til dig, 
og du betaler personlig ind-
komstskat.

Ved invaliditet:
Er du tilkendt offentlig før-
tidspension, bliver beløbet 
udbetalt til dig mod 30 % i 
afgift til staten.

Ved dødsfald:
Udbetales bidraget til boet 
mod 30 % i afgift til staten.
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2) Efterløn høj sats - med udbetalte pensioner

for dig, der er født før 1. januar 1956  

Den årlige ophørende udbetaling: 21.522 kr. ............................................................... = 21.522 kr.

Den årlige livsvarige udbetaling: 38.478 kr. .................................................................. = 38.478 kr.

                                                                                                                                         60.000 kr.

Reduktion i efterlønnen: 55 % af 60.000 kr. ................................................................... = 33.000 kr.

Efterløn pr. år: 217.360 kr. – 33.000 kr. .................................................................... = 184.360 kr.

Indtægt i alt pr. år: 184.360 kr. + 60.000 kr. ........................................................... = 244.360 kr.

1) Efterløn tidligst muligt - med udbetalte pensioner 

for dig, der er født før 1. januar 1956

Privat kapitalpension, depot 250.000 kr.

Alderssum, depot 120.000 kr.

LD depot  110.000 kr.

Samlet  depotværdi: 480.000 kr. 5% heraf  .................................................................= 24.000 kr.

Bundfradrag ................................................................................................................................=   15.100 kr.

Beregningsgrundlag ................................................................................................................= 8.900 kr.

60 % af beregningsgrundlag på 8.900 kr. .....................................................................= 5.340 kr.

50 % af årlig udbetalt ophørende pension, 17.000 kr. ..............................................= 8.500 kr.

50 % af årlig udbetalt livsvarig pension, 35.000 kr. ..................................................= 17.500 kr.

Reduktion i efterlønnen. ........................................................................................................= 31.340 kr.

Efterløn pr. år: 197.860 kr. – 31.340 kr. .................................................................... = 166.520 kr.

Indtægt pr. år:  166.520 kr. + 52.000 kr. ................................................................. = 218.520 kr.

Eksempler for dig, der er født før 
1. januar 1956

1) Efterløn tidligst muligt
Går du på efterløn tidligst muligt, 
er du berettiget til at få beregnet 
efterløn med 91 % af den aktuelle 
dagpengesats.

Satsen for efterlønnen er den sam-
me i hele efterlønsperioden. Der 
sker fradrag i efterlønnen for alle 
former for skatte- og afgiftspligtige 
pensionsopsparinger. Det gælder 
uanset, om det er en privat eller  
en arbejdsmarkedsordning fra  
fx Sampension, og uanset om de 
udbetales eller ej. Modregningen i 
efterlønnen fortsætter i hele efter-
lønsperioden.

I beregningsgrundlaget bruges et 
bundfradrag. Bundfradraget er i 
2016 på 15.100 kr. 

2) Udskudt efterløn
Vælger du at udskyde efterløn, til 
der er højest 3 år til din folkepen-
sionsalder, er du berettiget til at få 
beregnet efterløn med det maksi-
male dagpengebeløb (100 %).

Fradraget for dine pensionsordnin-
ger er lempeligere, da det udeluk-
kende er løbende udbetalte pen-
sioner, der er oprettet som led i et 
ansættelsesforhold, der modregnes 
i efterlønnen. 

Får du ingen pensioner udbetalt, 
modregnes der ikke i efterlønnen.

Er du startet udbetaling af en 
pension ved 60 år, og har du ventet 
med efterløn, så indgår det i forve-
jen udbetalte pension i beregnin-
gen af din efterløn - dog ikke, hvis 
du har fået arbejdsløshedsdagpen-
ge, og der er modregnet i dem.

Efterlønsberegning 
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4) Efterløn høj sats - med udbetalte pensioner

for dig, der er født 1. januar 1956 eller senere  

Den årlige ophørende udbetaling: 21.522 kr. ............................................................... = 21.522 kr.

Den årlige livsvarige udbetaling: 38.478 kr. .................................................................. = 38.478 kr.

                                                                                                                                         60.000 kr.

Reduktion i efterlønnen: 64 % af 60.000 kr. ................................................................... = 38.400 kr.

Efterløn pr. år: 217.360 kr. – 38.400 kr. .................................................................... = 178.960 kr.

Indtægt i alt pr. år: 178.960 kr. + 60.000 kr. ........................................................... = 238.960 kr.

Eksempler for dig, der er født 
1. januar 1956 eller senere

3) Efterløn tidligst muligt
Går du på efterløn tidligst muligt, 
er du berettiget til at få beregnet 
efterløn med 91 % af den aktuelle 
dagpengesats.

Satsen for efterlønnen er den 
samme i hele efterlønsperioden. Der 
sker fradrag i efterlønnen for alle 
former for skatte- og afgiftspligtige 
pensionsopsparinger. Det gælder 
uanset, om det er en privat eller  
en arbejdsmarkedsordning fra  
fx Sampension, og uanset om de 
udbetales eller ej. Modregningen i 
efterlønnen fortsætter i hele efter-
lønsperioden.

4) Udskudt efterløn
Vælger du at udskyde efterløn, til 
der er højest 3 år til din folkepen-
sionsalder, er du berettiget til at få 
beregnet efterløn med det maksi-
male dagpengebeløb (100 %).

Satsen for efterlønnen er den 
samme i hele efterlønsperioden. Der 
sker fradrag i efterlønnen for alle 
former for skatte- og afgiftspligtige 
pensionsopsparinger. Det gælder 
uanset, om det er en privat eller  
en arbejdsmarkedsordning fra  
fx Sampension, og uanset om de 
udbetales eller ej. Modregningen i 
efterlønnen fortsætter i hele efter-
lønsperioden.

Er du startet udbetaling af en 
pension ved 60 år, og har du ventet 
med efterløn, så indgår det i forve-
jen udbetalte pension i beregningen 
af din efterløn - dog ikke, hvis du 
har fået arbejdsløshedsdagpenge, 
og der er modregnet i dem.

3) Efterløn tidligst muligt - med udbetalte pensioner

for dig, der er født 1. januar 1956 eller senere

Privat kapitalpension, depot 250.000 kr.

Alderssum, depot 120.000 kr.

LD depot  110.000 kr.

Samlet  depotværdi: 480.000 kr. 5% heraf  .................................................................= 24.000 kr.

Beregningsgrundlag ................................................................................................................= 24.000 kr.

80 % af beregningsgrundlag på 24.000 kr. ..................................................................= 19.200 kr.

64 % af årlig udbetalt ophørende pension, 17.000 kr. ..............................................= 10.880 kr.

64 % af årlig udbetalt livsvarig pension, 35.000 kr. ..................................................= 22.400 kr.

Reduktion i efterlønnen. ........................................................................................................= 52.480 kr.

Efterløn pr. år: 197.860 kr. – 52.480 kr. ................................................................... = 145.380 kr.

Indtægt pr. år:  145.380 kr. + 52.000 kr. ................................................................. = 197.380 kr.
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Fleksydelse

Er du tilmeldt fleksydelsesordnin-
gen, kan du vælge at gå på fleks-
ydelse, når du når din fleksydelses-
alder. Det er Udbetaling Danmark, 
der udbetaler fleksydelsen.

Fleksydelsen beregnes ud fra 
197.796 kr. årligt. Modregningen i 
fleksydelsen fortsætter i hele fleks-
ydelsesperioden.

Uanset tidspunktet for din fratræ-
delse, vil størrelsen af din fleksydel-
se være den samme.

Der sker fradrag i fleksydelsen for 
alle former for skatte- og afgifts-
pligtige pensionsopsparinger. Det 
gælder, uanset om det er en privat 
eller en arbejdsmarkedsordning fra 
fx Sampension, og uanset om de 
udbetales eller ej. 

Sampension indberetter værdien af 
dine pensionsopsparinger til SKAT 
et halvt år før, du når din fleksydel-
sesalder. Denne værdi bruger  
Udbetaling Danmark til modreg-
ning i din fleksydelse.

Fleksydelse og skat
Fleksydelse bliver beskattet som 
personlig indkomst, men der beta-
les ikke arbejdsmarkedsbidrag af 
fleksydelsen. Du kan selv vælge, 
om du vil betale ATP-bidrag.

Ved tilbagebetaling af fleksydelses-
bidrag gælder samme regler som 
ved efterløn.

5) Fleksydelse for dig, der er født før 1. januar 1956

Alderssum, depot 100.000 kr.

LD depot  110.000 kr. 

Samlet depotværdi: 5 % af 210.000 kr.  ...................................................................= 10.500 kr.

Bundfradrag ........................................................................................................................= 15.100 kr.

Beregningsgrundlag ........................................................................................................= -4.600 kr.

Da beløbet er under bundfradraget skal der ikke ske 

reduktion for kapitalpensionerne.

50 % af årlig livsvarig pension, 35.000 kr. ...............................................................= 17.500 kr.

50 % af årlig ophørende pension, 17.000 kr. ..........................................................=  8.500 kr.

Reduktion i fleksydelse ..................................................................................................=  26.000 kr.

 

Fleksydelse pr. år: 197.796 kr. – 26.000 kr. ...........................................................= 171.796 kr.

Indtægt pr. år:  171.796 kr. + 52.000 kr. .................................................................= 223.796 kr.

6) Fleksydelse for dig, der er født efter 1. januar 1956

Alderssum, depot 100.000 kr.

LD depot  110.000 kr. 

Samlet depotværdi: 5 % af 210.000 kr.  ...................................................................= 10.500 kr.

Beregningsgrundlag ........................................................................................................= 10.500 kr.

64 % af årlig livsvarig pension, 35.000 kr. ...............................................................= 22.400 kr.

64 % af årlig ophørende pension, 17.000 kr. ..........................................................=  10.880 kr.

Reduktion i fleksydelse ..................................................................................................=  33.280 kr.

 

Fleksydelse pr. år: 197.796 kr. – 33.280 kr. ...........................................................= 164.516 kr.

Indtægt pr. år:  164.516 kr. + 52.000 kr. .................................................................= 216.516 kr.

Fleksydelsesberegninger 
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Ledighedsydelse
Er du nået fleksydelsesalderen, og 
er du berettiget til ledighedsydelse, 
kan du modtage ledighedsydelse i 
højst seks måneder. Herefter ned-
sættes udbetalingen, så den svarer 
til kontanthjælpssatsen for ikke-
forsørgere. Dine alderspensioner 
modregnes på samme måde som i 
fleksløntilskuddet.

Førtidspension

Mister du din arbejdsevne, kan du 
have mulighed for at søge førtids-
pension fra det offentlige.

For at få tilkendt førtidspension, 
er det et krav, at arbejdsevnen skal 
være nedsat i et sådant omfang, at 
du ikke er i stand til at forsørge dig 
selv ved almindeligt arbejde, eller 
i et fleksjob. Det er din kommune, 
der afgør, om du er berettiget til 
førtidspension.

Du skal også være opmærksom på, 
om du har mulighed for at få udbe-
taling fra din ordning i Sampension.

Seniorførtidspension
Der er en særlig mulighed for, at 
personer med langvarig og aktuel 
tilknytning til arbejdsmarkedet, 
og som har højest fem år til folke-
pensionsalderen, kan ansøge sin 
bopælskommune om førtidspen-
sion. Seniorførtidspension er ikke 
en ny type førtidspension, men en 
ny ansøgningsmulighed. 

Det vil fortsat være et krav for at få 
tilkendt førtidspension, at arbejds-
evnen skal være nedsat i et sådant 
omfang, at personen ikke er i stand 
til at forsørge sig selv ved alminde-
ligt arbejde, eller ved et fleksjob, 
men der skal ikke gennemføres 
arbejdsprøvning. 

Modregning i offentlig 
førtidspension
Har du udover din offentlige før-
tidspension løbende udbetalte 
skattepligtige indtægter, kan det 
medføre modregning i din offent-
lige førtidspension. Herunder hører 
fx også eventuelle løbende udbeta-
linger fra din pension i Sampension.

Afhængig af, om din offentlige 
førtidspension er tilkendt før eller 
efter 1. januar 2003, vil der være 
forskel på modregningsreglerne.

Modtager du allerede folkepension, 
kan du holde en pensionspause og 
vende tilbage til arbejdsmarkedet 
og på den måde optjene en større 
pension.

Kort før du får ret til folkepension, 
sender Udbetaling Danmark et brev 
om, hvordan din pension bliver ud-
betalt. Læs mere på borger.dk

Seniorjob
For at få ret til et seniorjob, skal du 
opfylde betingelserne for at kunne 
gå på efterløn og arbejdsmarkeds-
ydelse. En ansættelse i seniorjob 
kan som udgangspunkt tidligst ske 
fem år før din tidligste efterløns-
alder, og du kan tidligst begynde i 
seniorjob, den dag din ret til dag-
penge og arbejdsmarkedsydelse 
udløber. Du skal selv søge om et 
seniorjob i din bopælskommune.

LD
Har du indefrosne dyrtids-
portioner i Lønmodtagernes 
Dyrtidsfond, kan du få udbetalt 
beløbet, når du er fyldt 60 år 
mod 25 % afgift af det indbe-
talte beløb og rentetilskrivning 
frem til 31. december 1979. 
Efter denne dato betales  
40 %.
 
Fra april 2015 kan du også 
vælge omlægning til LD-alders- 
opsparing. Vælger du det, får 
du en skatterabat i form af 
nedsættelse af afgift til ca.  
37 %.

Summen i LD indgår i bereg-
ningen af efterløn og fleksydel-
se, men ikke i folkepensionen. 
Læs mere på ld.dk
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Folkepension

For at få den fulde folkepension 
skal du have boet i Danmark i 40 år 
efter dit fyldte 15. år. Har du boet 
i Danmark i kortere tid, nedsættes 
folkepensionen forholdsmæssigt. 
Endvidere skal du have dansk ind-
fødsret. Har du ikke det, gælder der 
visse undtagelser.

Du skal have fast bopæl i Dan-
mark, men danske statsborgere, 
som har haft fast bopæl i Danmark 
i mindst 30 år mellem det 15. år 
og folkepensionsalderen, kan dog 
søge og få tilkendt folkepension fra 
udlandet. Bor du i et af de nordiske 
lande, skal du kontakte pensions-
myndigheden i det land, du bor i. 
Bor du i et andet land, kan du se 
nærmere på borger.dk

Folkepensionen består af et grund-
beløb og et pensionstillæg. Alle 
skatte- og afgiftspligtige pensi-
onsopsparinger, som udbetales 
løbende, fx ophørende pensioner 
eller livsvarige pensioner, kan have 
indflydelse på folkepensionens 
pensionstillæg. Herudover har bl.a. 
kapitalindkomster, lejeindtægter, 
og udbetaling fra ATP, betydning 
for beregningen.

Kapitalpension, aldersforsikring, 
formue samt den skattefri præmie 
fra efterlønsordningen påvirker 
ikke beregningen af folkepensio-
nens pensionstillæg. Du må gerne 
arbejde, samtidig med du har ret 
til folkepension. Det er Udbetaling 
Danmark, der udbetaler din folke-
pension.

Din folkepensionsalder

Født Folkepension 

Født før 1954 65 år 

1. halvår 1954 65,5 år 

2. halvår 1954 66 år 

1. halvår 1955 66,5 år

2. halvår 1955 67 år

1. halvår 1956 67 år

2. halvår 1956 67 år

1. halvår 1957 67 år

2. halvår 1957 67 år

1. halvår 1958 67 år

2. halvår 1958 67 år

1. halvår 1959 67 år

2. halvår 1959 67 år

Folkepension og skat
Folkepension bliver beskattet 
som personlig indkomst. Der 
betales ikke arbejdsmarkeds-
bidrag af folkepensionen. Har 
du pensionsindtægter, inkl. 
folkepension udover 379.000 
kr. årligt skal du betale udlig-
ningsskat på 4 % i 2016.

Ældrechecken
Ældrechecken er maksimalt 
på 16.600 kr. Udbetaling 
af ældrechecken beskattes 
med personlig indkomstskat. 
Ældrechecken udbetales, hvis 
du ikke har en formue over 
82.600 kr. 

Overstiger din løbende ind-
tægt mere end 68.400 kr. 
for enlige og 137.300 kr. for 
gifte/samlevende, kommer 
der heller ikke ældrecheck til 
udbetaling. 

Folkepension 
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7) Enlig folkepensionist  

Udbetalt løbende livsvarig pension: 54.126 kr.   ............................................................ = 54.126 kr.

Udbetalt løbende ophørende pension: 18.142 kr.   ...................................................... = 18.142 kr.

Udbetalt løbende livsvarig ATP: 20.000 kr.   .................................................................... = 20.000 kr.

Løbende skattepligtig indkomst:    ...................................................................................... = 92.268 kr.

Der reduceres i pensionstillægget da indkomsten er over 68.400 kr. årligt. 

Reduktion i pensionstillægget: 92.268 kr. - 68.400 kr. = 23.868 kr.

30,9 % af 23.868 kr. (nedsat til hele 100 kr.) = 7.375 kr.

Pensionstillægget: 76.788 kr. - 7.375 kr.   .......................................................................... = 69.413 kr.

Folkepension pr. år: 72.752 kr. + 69.413 kr.   .................................................................... = 142.169 kr.

Samlet indtægt pr. år:  142.169 kr. + 92.268 kr. ......................................................  = 234.433 kr.

Folkepensionens grundbeløb
Grundbeløbet er 72.756 kr. om året, 
og reduceres kun i forbindelse med 
indtægt ved personligt arbejde. 
Ved en arbejdsindtægt på mere 
end 310.000 kr. om året, bliver 
grundbeløbet sat ned med 30 % af 
det overskydende beløb. Grundbe-
løbet falder helt væk, hvis arbejds-
indtægten er større end 546.400 
kr. årligt. Det gælder, både hvis du 
er enlig eller gift/samlevende.

Folkepensionens pensionstillæg
Pensionstillægget for reelt enlige er 
76.788 kr. årligt og bliver reduceret 
ved alle skattepligtige løbende ind-
tægter over 68.400 kr. Pensions-
tillægget for enlige bliver sat ned 
med 30,9 % af forskellen mellem 
indtægten og fradragsbeløbet. 

Pensionstillægget til reelt enlige 
bortfalder ved indtægter større 
end 316.900 kr. Pensionstillægget 
for gifte/samlevende er 37.632 kr. 
og reduceres ved en samlet løben-
de indtægt over 137.300 kr. årligt. 
For to pensionister, der er gift/
samlevende, er reduktionen dog  
16 %, og pensionstillægget bort-
falder ved indtægter større end 
372.500 kr. For gifte/samlevende, 
hvor kun den ene er pensionist, er 
reduktionen 32 %, og pensionstil-
lægget bortfalder ved indtægter 
større end 254.900 kr. 

Folkepension og arbejde
Fortsætter du med at arbejde, 
kan du modtage folkepensionens 
grundbeløb, hvis din arbejdsind-
tægt er under 310.000 kr. årligt. 
Herudover er der et særligt bund-
fradrag på 60.000 kr., der fra-
trækkes før beregningen af pen-
sionstillægget og den personlige 
tillægsprocent.

Modtager du ikke folkepension i 
hele året, fordi du bliver folkepensi-
onist i løbet af året, bliver bundfra-
draget reduceret forholdsmæssigt.

Du kan også vælge at udskyde 
udbetalingen af folkepension til se-
nere og dermed optjene en højere 
folkepension. Det er et krav, at du 
har indtægt ved personligt arbejde 
i mindst 750 timer hvert kalenderår, 
folkepensionen bliver opsat. Du kan 
opsætte folkepensionen i op til ti 
år.

Folkepensionen bliver forøget med 
en såkaldt “venteprocent”. Ven-
teprocenten bliver regnet ud fra 
det antal måneder, folkepensionen 
er opsat. Den alder du har, når 
folkepensionen begynder at blive 
udbetalt, har også en indflydelse. 
Venteprocenten bliver lagt oven i 
den almindelige folkepension.

Kort før du får ret til folkepension, 
sender Udbetaling Danmark et brev 
om, hvordan din pension bliver ud-
betalt. Læs mere på borger.dk

Udbetaling fra ATP
Egenpensionen fra ATP er en 
livsvarig ydelse, der kan udbe-
tales fra folkepensionsalderen. 
Du kan udsætte udbetalingen, 
til du fylder 75 år. Pensionen 
bliver normalt udbetalt som 
en månedlig ydelse og er 
almindelig skattepligtig ind-
komst. Der skal ikke betales 
arbejdsmarkedsbidrag.

Udskyder du udbetalingen af 
ATP, bliver værdien af pensio-
nen øget livsvarigt. Arbejder 
du som lønmodtager, efter du 
har fået ret til folkepension, 
bliver der fortsat indbetalt 
ATP-bidrag. 

Kort før du får ret til folkepen-
sion, sender ATP et brev om, 
hvordan din opsparing bliver 
udbetalt. Læs mere på atp.dk
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Pensionstjek 

Pensionstjek er for dig, som ønsker svar på, hvordan du og din families 
økonomi ser ud, når du går på pension, hvis du bliver syg eller mister 
erhvervsevnen.

I Pensionstjek kan du også beregne efterløn, fleksydelse og folkepension 
i samspil med din pensionsordning. Har du behov for det, kan du efterføl-
gende booke en samtale med en af vores pensionsrådgivere.

    Trin 1: Vi har allerede indlæst dine egne tal fra Sampension.dk

    Trin 2: Overfør tal fra dine andre ordninger på PensionsInfo.dk 
   
    
    Trin 3: Indtast oplysninger om din husstand og se din rapport
  

Eksempel på et Pensionstjek

  Pensionsplan

Ønsker du yderligere fokus på dit rådighedsbeløb og på at optimere ud-
betalingen af din pension, så den passer til dine behov, kan vores kunde-
rådgivere hjælpe med en pensionsplan. Pensionsplanen tager højde for:

 skat
 modregninger
 gæld
 opsparing
 evt. udbetaling eller indkomst hos ægtefælle.

Ring til vores kunderådgivere på telefon 77 55 65 90 og få svar på dine 
spørgsmål om Pensionsplan og udbetaling af din pension.

Bemærk at Pensionsplan kan udføres indtil 12 måneder, før du går på 
pension.
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Din økonomi ved
pensionering

Hvordan er du stillet ved pensionering?

Grafen viser hvordan du er stillet økonomisk, når du bliver pensioneret. Den røde linje markerer disponibel indtægt efter skat og eventuelle udgifter. Du

skal være opmærksom på, at grafen tager udgangspunkt i indeværende år, dvs. satser, skatter og beløbstørrelser ikke er indeksreguleret i

udbetalingsperioden.

Indkomst Sampension PensionsInfo Forbrug af formue Offentlige ordninger Disponibel indtægt
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13.136 kr. månedligt
Vil du gennemsnitlig få udbetalt pr. måned efter skat, når du går på

pension.

Overvej om dækningen er tilstrækkelig.

Ændringer inkluderet i Pensionstjek
Efter dit Pensionstjek er der ikke sket ændringer i din dækning før skat

ved pensionering.
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Mere information 

Boliger
Sampension ejer en række 
ejendomme landet over. Du 
har som kunde fortrinsret til 
lejemålene i disse ejendomme. 
Du kan se lejemålene på sam-
pension.dk/bolig. DEAS står for 
anvisning af boligerne og admi-
nistration af ventelisten. Du kan 
blive skrevet op, se priser og 
læse mere på findbolig.nu 

Behandling af 
personoplysninger
Sampension registrerer kun 
nødvendige personoplysninger 
om dig og eventuelt andre, der 
er berettigede til udbetaling 
(ægtefælle, samlever, børn 
eller begunstigede). Brugen 
af oplysningerne sker, 
jf. lov om behandling af 
personoplysninger. Loven 
giver dig mulighed for at få 
oplyst, hvilke oplysninger vi har 
registreret.

Skriv til os

Log ind på din postkasse og skriv en besked

Pensionsrådgivere - træffes på        77 33 18 77

Din pensionsordning i Sampension er en af branchens mest fleksible, og 
kan tilpasses dine individuelle behov. Ring til vores rådgivere, som er pa-
rate til at hjælpe dig med at gøre din ordning mere værd.

Vores telefoner er åbne mandag-torsdag: 8:30 - 21:00

Fredag: 8:30 - 16:00

Sundhedscenter - træffes på        77 55 69 61

Får du helbredsproblemer, kan vi hjælpe med rådgivning om fx:  

 Dine muligheder og lovregler under sygemelding
 Samarbejdet mellem dig, din arbejdsgiver og kommunen
 Indsatser, der støtter fastholdelsen til arbejdsmarkedet
 Din pensionsordning under sygemelding eller ved fratrædelse.

Du bør altid kontakte sundhedscentret, hvis du holder op med at arbejde 
på grund af sygdom eller ulykke.

Du er velkommen til at kontakte sundhedscentret for at høre om dine
muligheder

Socialkonsulenter - træffes på        77 55 69 70

Vores socialkonsulenter er parat til at hjælpe dig med at få overblik over 
din situation, når der sker ændringer i dit liv. For eksempel hvis du bliver 
syg, eller når du går på alderspension. Hjælpen er naturligvis gratis.

Du er velkommen til at kontakte vores socialkonsulenter, hvis du har
brug for rådgivning og vejledning

@
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Tuborg Havnevej 14 · DK-2900 Hellerup
Tlf. 77 33 18 77 · www.sampension.dk

Denne brochures indhold er et udtryk for generelle regler, gældende lovgivning og 

praksis pr. 1. januar 2016. Gælder der særlige regler for dig, vil det fremgå af din 

personlige del af hjemmesiden, din forsikringsoversigt eller dit pensionsregulativ. 

Vi tager forbehold for senere ændringer, trykfejl og ændret lovgivning.


