
v/Annelise Rosenberg, Lærernes Pension og

Claus Jens Hansen, PFA Pension



Når du skal planlægge din pension

Hvordan forestiller du dig 
dit pensionistliv?

Hvad er dine drømme?

… og hvad koster det?

Hos Lærernes Pension

Hos PFA Pension

Tjenestemandspension

Andre pensionsselskaber 

Opsparing i banken

Friværdi i bolig

Folkepension og ATP

Hvordan du vil leve?
Hvad har du sparet op 

til pension? 
Har du andre penge?

Det er en god ting at 
overveje  

Det vil vi hjælpe dig med at 
få overblik over i dag

Det er noget, du skal lave et 
overblik over

Du skal spørge 
dig selv om



Program for 1. del

 Det danske pensionssystem

 Hvornår du kan gå på pension

 Pension generelt - skatteregler

 Din LærerPension hos Lærernes Pension

 Tjenestemandspension, opsat tjenestemandspension



Det danske system 

Privat
pension

Arbejdsmarkeds-
eller tjenestemandspension

Folkepension og ATP



Generelt om pension og skat

Ved indbetaling

Alderssum Ratepension Alderspension

Alle pengene
på en gang

Mdl. rater 
i 10-25 år

Penge
hele livet

Ved udbetaling

Fuldt fradragIntet fradrag
max 29.600 kr. (2017)

Fuldt fradrag
max 53.500 kr. (2017) 

Skattefri Indkomstskat Indkomstskat



Måske også ratepension eller valgfri 
forhøjet pension

10 år

Og i praksis….

Du går
på pension

Alderspension

Alderssum



Forhøjet pension i de første 10 år

Du går
på pension

Kun de nye LærerPensioner efter  
2008 – måske har du valgt den nye

Mindre alderspension resten af livet

Mere alderspension 
de første 10 år

10 år



Din pension

Forsikringer

Dækning ved tab af arbejdsevne
Dækning ved livstruende sygdom (FG)

Dækning ved død (LP+FG)

Opsparing

Livsvarig alderspension
Aldersopsparing, sum (de fleste)

Ratepension/forhøjelse i år (de fleste)



Hvornår kan du få din pension?

Lovgivningen:
Du kan få din pension 5 år 
før din folkepensionsalder

Overenskomsten:
Du skal være fratrådt dit 
arbejde for at fuld pension

!
Pensioner oprettet før 
1. maj 2007 kan du få, 
når du fylder 60 år.



Delpension

Du kan supplere din løn med 
pension, hvis du fortsætter med at 
arbejde men går ned i tid.  

Løn

Løn

Delpension



Folkepensionsalderen

Født Folkepensionsalder

til og med 31. dec 1953 65 år

1. jan 1954 - 30. juni 1954 65 ½ år

1. juli 1954 - 31. dec 1954 66 år

1. jan 1955 - 30. juni 1955 66 ½ år

1. juli 1955 - 31. dec 1962 67 år

1. jan 1963 eller senere 68 år+

Folkepensionsalderen reguleres i takt med udviklingen i levealderen. !



Dine valgmuligheder

Få fuld pension 
eller delpension 

Få mere de første 
10 år*

Læg dødsfalds-
pensionen oven i*

Du behøver ikke at få din livsvarige 
alderspension og din alderssum samtidig

!

* Kun de nye Lærerpensioner 

efter 2008 - måske har du 
valgt den nye?



Brug vores hjemmeside
 Lav en pensionsplanlægning

 Sæt din pension i gang

 Regn på ekstra opsparing

 Ændre på begunstigelsen

 Og meget mere

 www.Lppension.dk























Og udbetalingen er i gang



Se 
pensioninfo.dk

Se dine samlede pensioner og regn på din folkepension







Hvis du ikke har sparet nok op

 Er din pension ikke stor nok, kan du:

a) Minimere dine fremtidige udgifter fx afdrage på din gæld

b) Begynde at spare mere op

c) Planlægge at blive længere på arbejdsmarkedet



Spar mere op til pension

 Du kan vælge mellem:

 Alderssum 

 Ratepension 

 Livsvarig alderspension 

 Du kan stoppe eller sætte på pause i perioder

4,75 % 
i rente efter skat 
(5,61 % før skat)

1,25 %
af indbetalingen 

til 
administrationsomkostninger



på lppension.dk

Se hvad det kan blive til



Generelt om pension og skat

Ved indbetaling

Alderssum Ratepension Alderspension

Alle pengene
på en gang

Mdl. rater 
i 10-25 år

Penge
hele livet

Ved udbetaling

Fuldt fradragIntet fradrag
max 29.600 kr. (2017)

Fuldt fradrag
max 53.500 kr. (2017) 

Skattefri

Giver ikke modregning i 
folkepensionen

Indkomstskat

Kan give modregning i 
folkepensionens tillæg

Indkomstskat

Kan give modregning i 
folkepensionens tillæg



Dækning ved tab af arbejdsevne
Dækning ved livstruende sygdom (FG)

Dækning ved død (LP+FG)

Din pension

ForsikringerOpsparing

Livsvarig alderspension
Aldersopsparing, sum (de fleste)

Ratepension/forhøjelse i år (de fleste)



Dine forsikringer dækker, hvis du bliver syg og mister dit job

Hvis du bliver syg

 Invalidepension

 Halv invalidepension eller midlertidig pension

 Bidragsfritagelse

 Børnepension

Kontakt Forenede Gruppeliv, hvis du

bliver ramt af en livstruende sygdom  
www.fg.dk



Ved dødsfald

Dødsfaldspension

Udbetales som sum eller i 
10-årige rater

Ægtefælle-
/samleverpension

eller
Rate efter ugifte

Evt. alderssum ved 
død

Børnepension til 
børn under 21 år

Du kan selv have valgt at flytte fra den 
gamle til den nye pensionsordning

Alle med den nye 

pensionsordning
(Efter 2008)

Alle med ”den gamle”

Pensionsordning
(Før 2008)

Alle



Ægtefælle- samleverpension
- hvornår kan samleveren få pengene ?

Samleveren er en 

person, som medlemmet 

bor sammen med 
og

har barn sammen med

Samleveren er en 

person, som medlemmet

kunne have giftet sig med 
og

har boet sammen med i 
de sidste 2 år  

og
har skrevet et testamente 

til fordel for

Eller



Hvem er nærmeste pårørende?

§

Ægtefælle/

registreret partner

Samlever i fast 

forhold 

Livsarvinger 

(børn, børnebørn)

Arvinger iflg. 

testamente

Arvinger iflg. loven 

(forældre, m.fl.)



Nærmeste 

pårørende

Ægtefælle eller 

registreret partner

Frasepareret eller fraskilt 

ægtefælle/registreret partner

Børn, stedbørn eller 

samlevers børn, eller 

disses børn

Samlever med 

fælles bopæl 
på indsættelsestids-

punktet

Gruppelivsforsikring hos 
Forenede Gruppeliv kan

begunstiges til hvem du ønsker

Hvem kan indsættes som begunstiget?



Forenede Gruppeliv

Livsforsikring

Dækning ved kritisk sygdom

Se mere 
på fg.dk

Du kan du tegne ekstra livsforsikring igennem 
Uddannelsesforbundet 

Skattefri udbetaling på 370.000 kr. 

Børnesum på 30.000 kr. til hvert 
barn under 21 år 

Forsikringen stopper ved 
fratrædelse eller ved 67 år

Et skattefri beløb på 100.000 kr.

Sygdomme defineret i 
forsikringsbetingelserne 



Tjenestemandspension

 37 års anciennitet = fuld egenpension

 Antal (fulde) år i pensionsgivende 
stilling efter det fyldte 25. år

 Fuld egenpension svarer til 57% af din 
slutløn omregnet til skalatrin 

 Beregn på tjenestemand.dk

 Når du har nået folkepensionsalderen

 Går du tidligere sker der både et U65-
tillæg og et førtidspensionsfradrag

 Spørg din konsulent til råds: Torben 
Thilsted eller Erling Kure

Hvor meget kan du få? Hvornår kan du få pensionen?

Udbetaling 
Danmark

7012 3200



Opsat pension

 Optjent på baggrund af antal (fulde) 
år i pensionsgivende stilling fra det 
fyldte 25. år

 Opsat indtil du går på pension

 kontakt Udbetaling Danmark på 
70123200 (man-fre kl. 9-14) eller

 Læs mere på borger.dk

 Når du har nået folkepensionsalderen. 

 Du kan få pensionen udbetalt, hvis du 
går på pension før 

 kontakt Udbetaling Danmark på 
70123200 (man-fre kl. 9-14) eller

 Læs mere på borger.dk

En opsat pension er en tjenestemandspension, 
der ikke længere er aktiv og som er sat i bero 
indtil den kan udbetales

Hvor meget kan du få? Hvornår kan du få pensionen?

Udbetaling 
Danmark
70123200



Nyttige hjemmesider
• www.lppension.dk 
• www.pensionsinfo.dk
• www.fg.dk
• www.borger.dk 
• www.tjenestemandspension.dk 
• www.aeldresagen.dk



spørgsmål


