Din udbetaling fra ATP
Beløbene ovenfor viser, hvor meget du kan forvente at få i pension fra ATP. Beløbene ved den
viste pensionsalder tager udgangspunkt i dine bidrag de seneste 12 måneder
(pristalsreguleret).
Alle beløb er i nutidskroner. Det betyder, at du får vist, hvad din pension er værd, hvis du fik den
udbetalt i dag, således at du kan sammenligne den direkte med, hvad du får i løn i dag. Dette giver
dig den bedste mulighed for at vurdere størrelsen på din pension sammenlignet med priser i dag.
Din pension hos ATP er garanteret. Det betyder, at din udbetaling fra ATP ikke kan blive sat ned.
Hvis din pension ved 5. eller 15. år er lavere end pensionen i dit første år, er det ikke fordi din
udbetaling bliver sat ned, men fordi du kan købe lidt mindre for pengene.
Usikkerhed ved beregning af din udbetaling
Udbetalingen ved det vi kalder forventet afkast er vores bedste bud på, hvor meget du får
udbetalt, når du går på pension. Beregningen er lavet ud fra nogle fælles antagelser og
forventninger om afkast, inflation, levetid og skat. Vi kan ikke forudsige præcist, hvordan disse
forhold udvikler sig i fremtiden. Derfor kan vi heller ikke sige med sikkerhed, hvor meget du vil få
udbetalt.
Usikkerhed om afkast
For at give dig en idé om usikkerheden på din udbetaling, beregner vi også en udbetaling ved højt
afkast og en udbetaling ved lavt afkast. De to tal viser, hvordan din udbetaling kan se ud, hvis de
finansielle markeder udvikler sig bedre eller dårligere end forventet. Det er kun usikkerheden om
udviklingen på de finansielle markeder, der er medregnet i udbetalingen ved højt afkast og
udbetalingen ved lavt afkast. Usikkerhed om inflation, skatteregler, levetider mv. er ikke
medregnet.
Omkostninger og forsikringspriser
ATP Livslang Pension er en kollektiv ordning uden gebyr. Alle omkostninger fordeles ligeligt
mellem ATP's medlemmer ud fra ATP's fælles reserver. Det betyder, at du ikke betaler et gebyr af
dine indbetalinger til ATP eller af din udbetaling.
Hvis du indbetaler til ATP Livslang Pension, betaler du også til forsikring ved død, der går til dine
efterladte. Hvert år bliver der trukket et beløb fra dine indbetalinger til denne forsikring. I 2020 var
betalingen for denne forsikring 72 kr. pr. medlem.
Samfundsforudsætninger fra Forsikring og Pension
ATP's prognoser bygger på Forsikring og Pensions samfundsforudsætninger.
Læs mere om beregningsmetoden, og hvad prognosen kan bruges til og ikke kan bruges til.
Til brug for beregningen af ATP's pensionsprognoser opgør ATP sin anvendte
investeringsportefølje. Din prognoseberegning er baseret på ATP's faktiske investeringer opgjort
pr. 30. september 2020.
Læs mere om ATP's investeringsfordeling.

