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Den samlede udbetaling viser, hvor meget du kan få udbetalt før skat, fra du går på pension og 

resten af den forventede levetid. Vi har lagt pensionsopsparing, pension fra det offentlige og en 

del af den øvrige formue sammen. Vores anbefaling viser, hvad du skal have udbetalt, hvis du vil 

opretholde din levestandard, når du går på pension. Vi anbefaler, at du får udbetalt 80 procent 

af din løn efter eventuel egen indbetaling til din pension.  

 

Bemærk, at anbefalingen kan være mindre end 80 procent af din nuværende løn. Vælger du at 

indbetale mere til din pension via din arbejdsgiver, vil din løn efter egen indbetaling til pension 

nemlig falde. Det betyder, at har brug for at få mindre udbetalt i kroner og øre for at få udbetalt 

80 procent af din løn efter egen indbetaling til pension. 

 

Den samlede udbetaling viser, hvor meget du kan få udbetalt før skat, hvis du mister din 

erhvervsevne. Vores anbefaling viser, hvad du skal have udbetalt, hvis du vil opretholde din 

levestandard, hvis du bliver syg eller skadet og mister din erhvervsevne. Vi anbefaler, at du får 

udbetalt 80 procent af din løn efter din egen indbetaling til din pension.   

  

Er du single, og har du hverken børn eller gæld, anbefaler vi, at du har en dækning på mindst 

værdien af din pensionsopsparing. Er du gift, har du børn eller gæld, anbefaler vi dig en dækning 

på mellem 2 og 5 gange din årsløn. Vi anbefaler dog altid, at du mindst har en dækning, der 

svarer til din opsparing. 

  

Behov for dækning  

ved dødsfald 

(antal årslønninger) 

Lille/ingen  

gæld 

Gæld på  

1-2 årslønninger 

Gæld på over  

2 årslønninger 

Enlig uden børn Din opsparing Din opsparing  Din opsparing 

Gift/samlevende 
(uden børn) 

2* 3* 4* 

Har børn under 21 år  
(uanset civilstatus) 

3* 4* 5* 

 

* Dog mindst værdien af din samlede pensionsopsparing. 

 

Når vi viser, hvad det koster at ændre din dækning ved tab af erhverervsevne og dækning ved 

dødsfald, tager vi udgangspunkt i firmapensionsaftalen mellem din arbejdsplads og Danica 

Pension. Du får derfor oplyst de nøjagtige priser. Vi sørger også for, at du ikke kan sætte din 

dækning ned under de basisdækninger, som din arbejdsplads eventuelt har valgt for dig.   

  


