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International Pension
Ændring af udenlandsk 
bankkonto

Send til

Udbetaling Danmark
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Dine oplysninger
Navn

      

Adresse Telefonnummer

CPR-nummer

Hvis du vælger at få overført din pension til NemKonto, skal du ikke udfylde nedenstående skema.

Hvis du har en NemKonto, og du har bedt os om at anvende NemKonto, vil vi automatisk overføre din pension til din NemKonto. 
Vær opmærksom på, at det er muligt at registrere din udenlandske konto som NemKonto. 
Du kan læse mere på www.nemkonto.dk.

Hvis du ikke har en NemKonto eller ønsker at få udbetalt din pension til en anden bankkonto, skal du udfylde nedenstående 
skema. 

Ønsker du at få overført din pension til din NemKonto?             Ja           Nej

Overførsel til NemKonto

Overførsel af pension til en konto i dit bopælsland
Du kan få overført din pension til en konto i dit navn eller til en konto, som du er medindehaver af. Det er en god idé at få skemaet godkendt 

af din bank, før du sender det til os. Så er du sikker på, at oplysningerne er korrekte.

Bankens nationale kode (Bank code)

IBAN-nummer (Internationalt kontonummer)

Bankens BIC-code ( SWIFT)

Kontonummer

Bankens navn

Bankens adresse

Bankens postnummer og by

Land

Dato og underskrift
Dato Din underskrift
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Gebyrer ved overførsel til en konto i dit bopælsland
Hvis du vælger overførsel til en konto i dit bopælsland, skal du være opmærksom på, at du selv skal betale nogle gebyrer.

Du skal betale et gebyr for at få overført din pension fra vores bankforbindelse til din bank i dit bopælsland. Gebyret er enten 1,91 DKK eller 

4,91 DKK. Vær opmærksom på, at der kan være yderligere gebyrer forbundet med overførsler til udlandet. Derudover kan du blive opkrævet 

et bankgebyr, hvis en overførsel ikke kan gennemføres på baggrund af fx forkerte oplysninger. Hverken Udbetaling Danmark eller vores 

bankforbindelse har indflydelse på størrelsen af dette gebyr.

Sådan gør du 
Du kan sende blanketten til Udbetaling Danmark – International Pension:

• Via Digital Post på www.borger.dk/international-pension-kontakt 

• Via e-mail til intpension@atp.dk

• Med post til International Pension, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, Danmark.


