Send til

Pension

Udbetaling Danmark
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Til- og framelding til
supplerende arbejdsmarkedspension og videregivelse af oplysninger

Dine oplysninger

Personnummer

Navn
Adresse

Telefonnummer

Samtykke til videregivelse af oplysninger
Jeg giver samtykke til, at Udbetaling Danmark videregiver
oplysninger om min førtidspension til nedenstående:
•
•

PensionDanmark, som tidligere var B&A
Pension, HTS Pension og PKS Pension
PKA - Pensionskassernes Administration A/S,
som omfatter pensionskasserne for sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter, kost- og
ernæringsfaglige, bioanalytikere, jordemødre,
kontorfunktionærer, lægesekretærer og socialrådgivere og socialpædagoger.

Ja

Nej*

Videregivelsen omfatter oplysning om:
hvilken kommune, der har tilkendt førtidspensionen
mit personnummer
at der er tale om ny førtidspension
hvilken dato pensionssagen er påbegyndt, og hvilken
dato pensionen er tilkendt.

•
•
•
•

Oplysningerne sendes elektronisk. Samtykket gælder
i 30 dage efter modtagelsen af samtykket eller efter
tilkendelsen af førtidspensionen.

*Hvis nej, skal du selv underrette de pensionsselskaber, hvor du har en pensionsordning.

Valg af ønsket Supplerende Arbejdsmarkedspension
ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension)
Livsforsikringsselskab eller pensionskasse

Udfyldes i forbindelse
med valg af
livsforsikingsselskab
eller pensionskasse

Udfyldes kun ved tilmelding
Eksisterende pensionsordning

Til-/framelding af selskab har virkning fra den 1. i måneden,
efter den måned du gav Udbetaling Danmark besked.

Ny pensionsordning

Livsforsikringsselskabets/pensionskassens navn

Aftale-/forsikringsnummer

Adresse

Til- og framelding
Jeg ønsker at

tilmelde mig

framelde mig

Underskrift
Dato og underskrift

Forbeholdt livsforsikringsselskab/pensionskasse
Herved bekræftes, at der er oprettet en pensionsordning, som opfylder kravene til supplerende
arbejdsmarkedspension efter lov om social pension §§ 33b-33e – dvs. en livsvarig pension,
der udbetales fra folkepensionsalderen. Der kan ikke indbetales til kapital- og ratepensioner.

Aftale-/forsikringsnummer

Evt. bemærkninger

Forsikringsselskabets navn og adresse

Kontaktperson
Dato og underskrift
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Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Vil du spare mere op til pension
Som førtidspensionist har du mulighed for at indbetale til
den Supplerende Arbejdsmarkedspension.
Den Supplerende Arbejdsmarkedspension er et livsvarigt
supplement til din folkepension, som kan være med til at
gøre overgangen fra førtidspension til folkepension lettere.
Pensionen kan udbetales, når du når folkepensionsalderen.

Tilmelding
Tilmelding til ordningen er frivillig.
Hvis du vil deltage i ordningen, skal du udfylde en tilmeldingsblanket og sende den til Udbetaling Danmark.
Hvis du vælger at indbetale til ATP, træder ordningen i
kraft med det samme. Hvis du har valgt, at ordningen skal
administreres i et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, vil Udbetaling Danmark videresende din tilmelding til
godkendelse i det pågældende livsforsikringsselskab eller
pensionskasse.

Den udbetalte pension er skattepligtig.
Du kan når som helst vælge at indtræde i ordningen.
Pensionens størrelse afhænger af, hvor meget der er indbetalt, og hvor stor forrentningen har været.
Hvad koster det
Du skal selv betale en tredjedel, mens staten betaler de
resterende to tredjedele.

Stop for indbetalinger og skift af pensionsinstitut
(ATP, livsforsikringsselskab eller pensionskasse)
Du kan altid stoppe dine indbetalinger til den Supplerende
Arbejdsmarkedspension igen, eller skifte til et andet pensionsinstitut.

Bidraget medregnes ikke i din skattepligtige indkomst. Det
betyder, at din andel fratrækkes din førtidspension, før der
beregnes skat.

Stop for indbetalinger eller skift til andet pensionsinstitut vil
ske den 1. i måneden, efter der er gået en måned, fra du
har givet Udbetaling Danmark meddelelse herom.

Bidraget reguleres ligesom din førtidspension en gang om
året.

Du kan ikke flytte eller sammenlægge indbetalte bidrag i et
institut med bidrag indbetalt i et andet institut.

Hvor kan beløbet indbetales
Du kan vælge at få beløbet indbetalt til ATP, et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse. Det er dog ikke alle
livsforsikringsselskaber og pensionskasser, der modtager
indbetaling til den Supplerende Arbejdsmarkedspension.

Skilsmisse
Din Supplerende Arbejdsmarkedspension skal ikke deles i
forbindelse med en eventuel skilsmisse.

Hvis du ønsker at indbetale til et livsforsikringsselskab eller
en pensionskasse, skal du kontakte selskabet på forhånd
og høre, om det er muligt. Du har dog altid mulighed for at
indbetale til ATP.
Når du er tilmeldt ordningen, indbetaler Udbetaling Danmark automatisk det samlede bidrag til det pensionsinstitut (ATP, livsforsikringsselskab eller pensionskasse), du har
valgt.
Indbetalingen ophører automatisk ved folkepensionsalderen.
Betaling af arbejdsmarkedsbidrag
Da der er tale om en arbejdsmarkedspension, trækker
pensionsinstituttet arbejdsmarkedsbidrag (AMB) på 8 % af
årets samlede indbetalte bidrag.

Dødsfald
Hvis du dør, før du når folkepensionalderen, standser indbetalingen med virkning fra den 1. i måneden efter dødsfaldet.
Hvis du havde ordningen hos ATP og dør før folkepensionsalderen, udbetaler ATP et engangsbeløb til boet,
der udgør halvdelen af de indbetalte bidrag plus tillagte
renter minus afgift. Hvis du dør efter folkepensionsalderen,
nedtrappes engangsbeløbet over fem år, fra du blev folkepensionist.
Hvis du havde ordningen i et livsforsikringsselskab eller en
pensionskasse, udbetales værdien af den erhvervede pensionsret til boet eller til den begunstigede ifølge pensionsaftalen.
Yderligere information
Du kan læse mere om ordningen på www.borger.dk/supp
Ønsker du yderligere information om ordningen hos et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, kan du få det
på selskabets hjemmeside eller ved at kontakte selskabet.
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