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Pas på pensionen
Det er en god idé med løbende tjek af din opsparede pension
I det daglige er det nok ikke din pension, du bruger flest
tanker på. Det er først, når tiden nærmer sig, at man
begynder at regne på, hvor meget der står på bogen, og
hvad der burde stå.
Men det er en god idé løbende at holde øje med værdien af pensionsopsparingen, var de to repræsentanter
for Sampension og PensionDanmark enige om, da de
forklarede 3F medlemmer om pensionsvilkår.
Pension og modregning er en jungle af regler, som man
virkelig skal være skarp på, hvis man selv vil beregne,
hvor meget man har at leve for den dag, man går på
pension.

Hvis man har indbetalinger i forskellige pensionsselskaber, kan det som regel være en fordel at samle dem i ét
selskab, så man undgår at betale administrationsgebyrer
flere steder. Men ring til dit selskab, før du foretager dig
noget.
Forskellige rettigheder
Det har også betydning, hvornår din pensionsopsparing
er begyndt. Er den fra før 1. maj 2007, kan udbetalingen
begynde, når du fylder 60 år.
Er pensionen fra 1. maj 2007 til slut december 2017, kan
udbetalingen begynde 5 år før folkepensionsalderen.
Efter 1. januar 2018 kan udbetaling først ske fra 3 år før
pensionsalderen.
- Hvis man har en pension fra før 1. maj 2007, kan man
bevare sin ret til udbetaling fra 60 år, hvis man gør opmærksom på det i tilfælde af, at man skal skifte pensionsselskab, nævnte Jakob Juul-Thorsen.

Ratepension modregnes
I flere tilfælde kan det betale sig at strække sin ratepension. Normalt er der udbetaling over 10 år, men den kan
strækkes i op til 30 år, for ratepensionen modregnes i
Kunder i Sampension lyttede til gode råd om pension og modregning folkepensionen, så det er en god idé at se på, hvad det
betyder.
Vid, hvad du vil
- Man skal dog være opmærksom på, at har men først
Derfor rådede begge rådgivere til, at man holder en lille forlænget ratepensionen fra 10 til for eksempel 20 år,
smule øje med midlerne, og at man mindst hvert tredje kan udbetalingsperioden ikke laves om til en kortere
år ringer til sit selskab og gennemgår tallene.
periode, bemærkede Thomas Holm Krogh.
Men det er også vigtigt, at man forbereder sig til pensi- Pensioner og aldersopsparing modregnes også, når du
onsalderen og gør sig klart, hvad man gerne vil.
skal have folkepension, mens ATP, der ligger på 18.000- Det gælder ikke kun, at man nu har tid til en ekstra kop 20.000 kr. om året, ikke modregnes .
kaffe om morgenen. Man skal også have noget at give
sig til, og frem for alt skal man gøre sig overvejelser om
sin bolig. De fleste bliver boende i eget hus 10 år efter
folkepensionen. Men er man først pensioneret, er det
svært at låne penge i banken til forbedringer. Så det skal
være forberedt inden, advarede Thomas Holm Krogh fra
PensionDanmark.
20 år som pensionist
Som gennemsnit regner man med 20 pensionist-år
-En folkepension plus ATP er i dag er 16.019 kr. for en
enlig og 12.347 for gifte, så der er god grund til at tænke
over, hvad man har udover, sagde Jakob Juul-Thorsen,
Sampension.

Kunder i PensionDanmark skal også følge deres pensionsopsparing

3F Bygningsarbejderne Fyn • Lumbyvej 11 A, 5000 Odense C • 70 300 814 • byg@3F.dk • www.3F.dk/byg

Nyhedsbrev nr. 162 • 22. marts 2022

•••••••••••••••••••

Søg om ret til tidlig pension (Arne-pension)
Det kan være nødvendigt for nogen at gå på tidlig pension. Den skal man søge, når man fylder 61 år, men man
kan ikke påbegynde den på det tidspunkt. Det er bare
der, det skal beregnes, om man har arbejdet længe nok.
44 års dokumenteret arbejde giver ret til tre års tidlig
pension, 43 år giver ret til to år og 42 års arbejde giver
ret til et år.
Og der gives ikke ved dørene. Thomas Holm Krogh havde et eksempel på en, der manglede tre timer i at opfylde normen.
Pensionen er 164.880 kr. om året svarende til 13.740 kr.
om måneden. Man må tjene 24.000 kr. om året ved siden af, men pensionsopsparing på mere end to mio. kr.
bliver modregnet.
Seniorpension kan søges, når der er seks år tilbage til
folkepensionen. Det kræver, at din erhvervsevne er under 15 timer om ugen. Evnen vurderes i forhold til dit
seneste job. Du skal altså ikke ud i flere opslidende jobprøvninger for at få seniorpension.
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Hvem skal have pengene
Det er ikke alle, der lever så længe, at de opsparede
pensionsmidler når at blive brugt, men hvem får så glæde af dem?
Den livslange pension er en solidarisk ordning. Den stopper ved død, og ”overskuddet” går til fællesskabet. Dog
udbetaler nogle selskaber den livslange pension i mindst
10 år, selv om man dør undervejs.
Man kan indsætte navngivne begunstigede eller skrive
et testamente, men der er altid tvangsarv på 25 procent
til ægtefælle/samlever og børn.
Ægtefæller skal ikke betale arveafgift, hvorimod samlevere skal betale 15 procent.

HUSK: Du kan altid ringe til dit
pensionsselskab, hvis du har brug
for råd og vejledning.
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