Hvis du vil flytte din pension eller
have den udbetalt før tid
Ønsker du at flytte din pensionsordning eller få opsparingen udbetalt før tid, er der nogle regler, du skal være
opmærksom på. Der kan for eksempel være
pensionsordninger, hvor det er aftalt, at du ikke kan flytte
dem til et andet selskab eller få dem udbetalt før det
aftalte tidspunkt.

Danica Link og Danica Balance
Har du Danica Link, skal du ud over administrationsgebyret betale de normale handelsomkostninger, når du
flytter eller får udbetalt din Danica Link-ordning før tid.
Har du Danica Balance, betaler du kun administrationsgebyret og ikke handelsomkostninger.

Administrationsgebyr
Hvis du hæver din opsparing i utide, koster det et administrationsgebyr på 1.825 kroner (2018). Vi regulerer
beløbet en gang om året.

Danica Traditionel
Har du Danica Traditionel, kan der være et kursværn på
din opsparing, eller der kan gælde andre regler for
udbetaling før tid, hvis det er længe siden din opsparing er
oprettet.

Hvis du skifter job
Skal du skifte job og betyder jobskiftet, at du skal skifte
pensionsordning, er det en god idé at tale med en af vores
rådgivere om dine muligheder.

Oprettet før den 1. juli 1994
Er din pensionsordning oprettet før den 1. juli 1994, skal
du udover administrationsgebyret betale fem procent af
pensionsordningens værdi ved udbetaling før tid. De fem
procent nedtrappes med en procent om året fra du er 56
år til du er 60 år. Herefter bortfalder det helt.
Hvis kursen på Danica Pensions aktiver falder betydeligt,
kan vi sætte procentsatsen op til syv procent, som er den
oprindelige procentsats på din pensionsordning. Hvis
procentsatsen sættes op, vil der ske en nedtrapning fra
du er 54 år til du er 60 år, hvor satsen bortfalder helt.
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Er du over 60 år, eller er det din arbejdsgiver, der indbetaler til din pensionsordning, bortfalder administrationsgebyret, hvis din pensionsordning er oprettet før 1.
juli 1994.

Hvis du vil vide mere
Du er velkommen til at ringe til os på 70 11 25 25, hvis
du har spørgsmål om udbetaling eller flytning af
pensionen.

