Din TillægsPension
ET SUPPLEMENT TIL PENSIONEN

TILLÆGSPENSION ER TIL DIG SOM FÅR
ET PENSIONSGIVENDE LØNTILLÆG.

Sådan bliver TillægsPension forrentet

Derfor har du en TillægsPension
Du har allerede en tjenestemandspension eller en pension på lignende
vilkår. Men når du får et pensionsgivende løntillæg, er det ikke muligt at
sætte de pensionspenge ind på din tjenestemandspension.
Derfor er det i din overenskomst aftalt, at pensionspengene fra dine
løntillæg, skal sættes ind på en TillægsPension. Det er din arbejdsgiver,
der indbetaler hele beløbet, som udgør 17,3 procent af dit løntillæg. Når vi
modtager indbetalingerne, opretter vi automatisk en ratepension til dig.

Din TillægsPension
bliver forrentet med vores
depotrente, som for tiden
er på 6 procent efter skat.
Vi fastsætter renten i
slutningen af året, men
den kan ændres løbende.

TillægsPension
Du må i 2022 højst indbetale i alt 59.200 kroner på din ratepension –
eller dine ratepensioner, hvis du har flere. Indbetalingerne indgår ikke
i din skattepligtige indkomst. Når du går på pension, får du udbetalt
penge hver måned i 10 år. Du skal betale almindelig indkomstskat af
udbetalingerne, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

HVAD NU HVIS ...
… DU DØR, FØR PENGENE ER UDBETALT?
Medmindre du selv har bestemt noget andet, bliver din ratepension automatisk udbetalt til dine nærmeste pårørende,
hvis du dør, før du har fået hele din TillægsPension udbetalt.
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Indbetalinger

Nærmeste pårørende er:
• Ægtefælle el. registreret partner
• En samlever med fælles bopæl:
•	
som du enten har boet sammen med
de sidste to år inden, du dør eller
•	
som du venter, har eller har haft
et barn med og som du bor med.
• Livsarvinger, fx børn, børnebørn osv.
• Arvinger ifølge testamente
• Arvinger ifølge loven

Ønsker du at ændre på det, kan du gøre det ved at logge dig
ind under Selvbetjening på vores hjemmeside, lppension.dk
Hvis din ordning indeholder en livsvarig alderspension, kan
der være knyttet en 10-årig garanteret udbetaling til.

OBS!
Kommer dine samlede indbetalinger hos os over
de 59.200 kroner, kanaliserer vi det overskydende
beløb over i en livsvarig alderspension.

HVIS DU VIL KLAGE,

DESIGN OG TRYK: OT W A/S

... DU FÅR PROBLEMER MED HELBREDET?
Får du problemer med helbredet før pensionsalderen, kan
du i visse situationer få udbetalt pengene fra din TillægsPension.

skal du kontakte vores klageansvarlige. Find ud af hvordan
under "Kontakt os" på lppension.dk/kontakt/. Bliver du ikke enig
med vores klageansvarlige, kan du klage til Ankenævnet for
Forsikring. Du finder et klageskema på www.ankeforsikring.dk
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