
Side 1

Generelle regler for ratepension

Disse regler gælder altid - med mindre du skriftligt har aftalt andet med Alm. Brand Bank. Reglerne ændres, hvis lovgivningen om ratepension (rateop-
sparing i pensionsøjemed) ændres. I øvrigt gælder Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser.

1. Indbetalinger
De aftalte beløb sættes ind på en konto i dit navn i Alm. Brand Bank.

Hvis det er aftalt, at Alm. Brand Bank automatisk skal overføre beløb
til pensionskontoen, kan Alm. Brand Bank undlade overførslen, hvis
der ikke er dækning for beløbet på den konto, pengene skal overføres
fra.

Ratepensionsaftaler kan oprettes til og med kalenderåret 15 år efter,
at du når pensionsudbetalingsalderen - se også punkt 3.

Du kan til enhver tid ændre aftalen om indbetaling.

Bemærk, at du ikke kan indbetale i det kalenderår, hvor du starter
udbetaling.

På en privatordning er det kun dig, der må indbetale. På en arbejdsgi-
verordning, er det kun din arbejdsgiver, der må indbetale.

Alm. Brand Bank sender mindst én gang årligt meddelelse til dig med
angivelse af indbetalinger, kontoens indestående, tilskrevet afkast,
betalte afgifter og eventuelle administrationsomkostninger og
forsikringspræmier.

2. Placering af opsparing
Du kan efter eget valg placere opsparingen i henhold til lovgivningen
og Alm. Brand Banks gældende regler.

3. Udbetaling
Udbetaling kan ske ved opnået pensionsudbetalingsalder, varigt
nedsat erhvervsevne i en grad, der berettiger dig til førtidspension
efter reglerne i lov om social pension eller ved din død. Der gælder
særlige regler for aftaler oprettet før 1. maj 2007, se sidste afsnit i
punkt 3.

A. Ved opnået pensionsudbetalingsalder
Opsparingen udbetales til dig i rater over mindst 10 år og kan tidligst
begynde efter opnået pensionsudbetalingsalder.

Sidste udbetaling skal senest ske i kalenderåret 25 år efter, du har
opnået pensionsudbetalingsalderen.

Udbetaling skal senest påbegyndes den 1. december i kalenderåret
16 år efter du når pensionsudbetalingsalderen.

* Pensionsudbetalingsalderen er 5 år før folkepensionsalderen, og
denne kan for personer født efter 31.12.1962 forhøjes ved lov.

Hvis du har en arbejdsgiverordning, kan du få opsparingen udbetalt,
før opnået pensionsudbetalingsalder, hvis dit erhverv har fået en lave-
re pensionsalder godkendt af Skatterådet.

Er ordningen oprettet før 1. maj 2007, kan du starte udbetaling,
når du er fyldt 60 år, hvis du ikke senere har ændret udbetalingsafta-
len til at følge pensionsudbetalingsalderen. Udbetalingen skal senest
påbegyndes 1. december i det år, hvor du fylder 76 år.

B. Ændring før udbetaling er begyndt
Udbetaling skal starte på det aftalte tidspunkt, men du kan altid
ændre udbetalingsperioden eller - tidspunktet, hvis det sker før den
aftalte udbetalingsdato.

Valg af udbetalingsform
Inden udbetalingen starter, skal du vælge hvilke af disse 2 udbeta-
lingsformer, du ønsker

- Serieudbetaling, der kan give stigende udbetalinger: Hvert år får du
udbetalt et beløb, som svarer til opsparingens værdi delt med det
antal år, hvor der endnu ikke er foretaget udbetaling.

- Annuitetsudbetaling, der næsten giver lige store udbetalinger:
Beløbet bliver reguleret hvert år den 1. januar. Den årlige udbetaling
beregnes, så du får udbetalt lige store rater, hvis renten er uændret
i udbetalingsperioden. Beregningsrenten fastsættes ud fra
gældende lovgivning og vil oftest være forskellig fra den rente, du
får på kontoen.

Er hele opsparingen udbetalt før periodens udløb, stopper udbetalin-
gerne.

C. Ændring af udbetaling efter første udbetaling er sket
Du har mulighed for at ændre aftalen om udbetaling efter den er star-
tet. Ændringen skal dog overholde følgende:

- Aftale om ændring har først virkning fra det følgende kalenderår. I
det kaldenderår, hvor aftalen om udbetaling ændres, fortsætter
udbetalingen i henhold til den gældende aftale.

- Der er ikke mulighed for at ændre udbetalingsterminerne til helårlig
eller halvårlig udbetaling.

- Hvis der allerede er aftalt helårlig udbetaling, er det ikke muligt at
ændre udbetalingsmåned.

- Hvis der allerede er aftalt helårlige eller halvårlige udbetalingstermi-
ner, kan disse terminer fortsætte uændret selvom andre regler for
udbetalingen ændres.

- De øvrige regler for udbetaling af ratepension, jf. pkt. 3 skal fortsat
overholdes.

4. Begunstigelse
Her kan du se, hvem du kan indsætte som begunstiget. Den/de
begunstigede får ratepensionen udbetalt, hvis du dør før ratepensio-
nen er fuldt udbetalt. Begunstigelsen og ændringer i den skal aftales
skriftligt med Alm. Brand Bank.

A. Regler for begunstigelse
Fremgår det af din pensionsaftale, at du har indsat "nærmeste pårø-
rende" som begunstiget på din pensionsordning, vil udbetalingen ved
død ske i denne prioriterede rækkefølge:

- din ægtefælle eller registreret partner
- din samlever, som du har fælles bopæl med og har levet med i et
ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før
dødsfaldet eller har/har haft/venter barn med

- dine livsarvinger - dvs. dine børn, børnebørn osv.
- dine arvinger efter testamente
- dine arvinger ifølge loven.

Fremgår det af din pensionsaftale, at du har indsat "nærmeste pårø-
rende" som begunstiget på din pensionsordning FØR 1. januar 2008
(og du ikke efterfølgende har ændret begunstigelsen), gælder i stedet
denne rækkefølge:

- din ægtefælle eller registreret partner
- dine livsarvinger - dvs. dine børn, børnebørn osv.
- dine arvinger efter testamente
- dine arvinger ifølge loven.

Du kan også bestemme, at opsparingen ved din død skal tilfalde en
eller flere personer blandt følgende:

- din ægtefælle eller registreret partner
- én navngiven person, der har fælles bopæl med dig ved
indsættelsen (samlever) *

- din fraskilte ægtefælle/registreret partner
- dine livsarvinger dvs. dine børn, børnebørn osv.
- din samlevers livsarvinger
- eventuelle stedbørn og deres livsarvinger

* En samlever begunstiget med navn skal alene opfylde kravet om
fælles folkeregisteradresse på indsættelsestidspunktet.

Du kan frit bestemme, hvordan opsparingen fordeles mellem de
begunstigede.

En begunstigelsesbestemmelse, der omfatter en eller flere personer,
der ikke fremgår af denne liste, er ugyldig.

Hvis du ikke ønsker at nogen af ovennævnte skal begunstiges, kan
du i stedet vælge at indsætte "Ingen" som begunstiget. Det betyder,
at udbetalingen vil ske til boet.
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Fødselsdato Pensionsudbetalingsalder

31.12.1958 eller før 60 år

01.01.1959 - 30.06.1959 60 1/2 år

01.07.1959 - 31.12.1959 61 år

01.01.1960 - 30.06.1960 61 1/2 år

01.07.1960 - 31.12.1962 62 år

01.01.1963 eller senere 62 eller ældre*
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Begunstigelsen kan gøres uigenkaldelig. Bemærk, at du så ikke kan
ændre begunstigelsen eller ophæve pensionsordningen i utide uden
den begunstigedes samtykke.

Du kan også bestemme, at udbetalingen til den begunstigede skal
være den begunstigedes skilsmissesæreje eller fuldstændige særeje.
Vælger du, at udbetalingen til den begunstigede skal båndlægges,
skal Alm. Brand Bank ligeledes have skriftlig meddelelse om dette, så
vi kan udbetale beløbet til en forvaltningsafdeling.

Vær opmærksom på, at en begunstigelse indsat efter den 1. januar
2008, der kan anses for at være "urimelig", kan anfægtes af dine
tvangsarvinger dvs ægtefælle eller livsarvinger.

Hvis begunstigelsen er foretaget før 1. januar 2008, og indsættelsen
er uigenkaldelig eller den begunstigede er din tvangsarving kan der
ikke gøres indsigelse.

Subsidiær begunstigelse
Hvis den/de begunstigede alle er døde ved din død, udbetales
pensionsopsparingen til dine "nærmeste pårørende".

B. Ændring af begunstigelse
Du kan altid ændre begunstigelsen, medmindre den er gjort uigenkal-
delig (se ovenfor). Ved arbejdsgiverordninger kan der ændres uden
arbejdsgivers samtykke.

Begunstigelsen bør jævnligt tages op til overvejelse, blandt andet når
der sker større ændringer i dit liv, herunder etablering af samliv,
ægteskab, børn, ophævelse af samliv, skilsmisse eller hvis den
begunstigede dør.

C. Udbetaling ved død
Når der er indsat en begunstiget, udbetaler Alm. Brand Bank opspa-
ringen direkte til den/de begunstigede, dvs. uden om boet.

Ved udbetaling til ægtefælle, samlever eller livsarvinger under 24 år,
kan udbetaling finde sted i rater eller som engangsbeløb.

5. Kreditorbeskyttelse
Ratepensionen kan ikke overdrages til eje, sikkerhed eller på anden
måde gøres til genstand for retsforfølgning fra kreditorers side.

A. Modregning - før udbetaling
Alm. Brand Bank anvender ikke din pensionsopsparing til at betale
din eventuelle gæld til Alm. Brand Bank.

Sker udbetalingen

- ved opnået pensionsalder eller
- ved varigt nedsat funktionsevne eller
- til de begunstigede ved din død

modregner Alm. Brand Bank heller ikke i gæld, som du eller nogen af
de begunstigede har til Alm. Brand Bank.

Hvis din pensionsopsparing udbetales i utide eller til dit dødsbo,
forbeholder Alm. Brand Bank sig dog sin ret til at modregne.

B. Modregning - efter udbetaling
Når din pensionsopsparing er udbetalt som nævnt i punkt 3, vil Alm.
Brand Bank heller ikke modregne i eventuel gæld, når de udbetalte
beløb står på en særskilt konto, som udelukkende omfatter de udbe-
talte pensionsbeløb.

6. Skatte og afgiftsregler

A. Ved indbetaling
Du kan trække dine indbetalinger fra i din personlige indkomst.

Der er et samlet loft for fradrag for indbetaling på ratepensioner og
ophørende livrenter. Fradragsloftet gælder den samlede indbetaling
på private - og arbejdsgiverordninger. Indbetaling til arbejdsgiverord-
ninger går forud for indbetaling til private ordninger. Beløbet reguleres
årligt. Indbetalinger der overstiger grænsen for fradrag, kan ikke
fradrages de efterfølgende år, men kan mod dokumentation fra
SKAT, udbetales uden skattemæssige konsekvenser, eller overføres
til en livsvarig livrente jvf. lovgivningen. Du kan også lade beløbet
blive stående uden fradrag.

Hvis du inden den 22. april 2009 har indgået aftaler om ordninger, der
er omfattet af fradragsloftet, kan ordningen være omfattet af særlige

overgangsregler, hvilket kan begrænse dine muligheder for at få
fradrag for yderligere indbetalinger til pensionsordninger, der er
omfattet af fradragsloftet. Overgangsreglen kan få betydning til og
med 2018.

Er du selvstændigt erhvervsdrivende, kan du til og med 2014 få
fradrag for op til 30% af virksomhedens overskud. Dit fradrag kan
dog ikke overstige det beløb, du har indbetalt.

På arbejdsgiverordninger er indbetalingen fratrukket på din lønseddel
fra arbejdsgiveren inden beregning af A-skat og arbejdsmarkedsbi-
drag, og du skal ikke indberette beløbet til din årsopgørelse fra SKAT
via TastSelv. Alm. Brand Bank hæver og indbetaler arbejdsmarkeds-
bidrag til staten.

B. Ved udbetaling
Rateudbetalingerne beskattes som personlig indkomst, og Alm. Brand
Bank beregner og afregner skat heraf. Der må beregnes en vis
ekspeditionstid i forbindelse med den første udbetaling.

Udbetales kontoens indestående på et andet tidspunkt, dvs. i strid
med aftalens bestemmelser, tilbageholder og indbetaler Alm. Brand
Bank en afgift på 60 % og andre afgifter til staten.

Sumudbetaling ved død beskattes som hovedregel med en afgift på
p.t. 40%. Ved udbetaling til begunstigede fratrækker Alm. Brand Bank
boafgift og andre afgifter til staten ifølge gældende lov.

Rateudbetalinger indgår i grundlaget for beregning af udligningsskat.
Der betales udligningsskat af udbetalinger, som overstiger 374.800
kr. (2015). Det er muligt at overføre op til 125.000 kr. (2015) af evt.
uudnyttet bundfradrag fra ægtefællen.

Skatten er midlertidig og den opkræves med følgende satser i det
enkelte år via årsopgørelsen fra SKAT:

Årstal Procentsats
2011-2014 6 %
2015 5 %
2016 4 %
2017 3 %
2018 2 %
2019 1 %
2020-> 0 %

C. Beskatning af afkastet
Afkast, kursgevinster mv. medregnes ikke ved opgørelsen af den
skattepligtige indkomst, men beskattes efter reglerne i pensionsaf-
kastbeskatningsloven. Skatten hæves på kontoen.

Skatten hæves, selvom der ikke er dækning på kontoen. Beløb som
kontoen er overtrukket med, forrentes med bankens sædvanlige
overtræksrente, der beregnes som den højeste udlånssats for private
kunder med et tillæg. Forrentning med denne sats sker først, når
banken har givet meddelelse til kunden om overtrækket.

7. Indvirkning på sociale ydelser og efterløn
Udbetaling af ratepension kan påvirke størrelsen af din efterløn, og
andre sociale ydelser.

8. Forsikringsdækning
Der kan gennem Alm. Brand Bank tegnes forsikringer i form af livsfor-
sikring og invaliditetsforsikring. Forsikringerne kan tilknyttes
pensionsordningen. Dette gælder også arbejdsgiverordninger, hvor
du som kontohaver kan anvende indbetalinger til dækning af
forsikringspræmier uden arbejdsgivers samtykke, med mindre
arbejdsgiver har bestemt andet i aftalen.

Du skal træffe særskilt aftale med Alm. Brand Bank, hvis du ønsker at
tilknytte forsikringer.

9. Skilsmisse/separation
Ved skifte af fællesbo i anledning af separation, skilsmisse eller
bosondring, udtager ægtefællerne som udgangspunkt egne rimelige
ratepensioner af fællesboet.

Ægtefæller kan ved tinglyst ægtepagt aftale, at en ratepension skal
være særeje eller fælleseje.
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10. Særligt for arbejdsgiveraftaler
Er ordningen etableret som en arbejdsgiverordning, kan du, som
kontohaver ændre aftalen, hvis arbejdsgiver tiltræder ændringen eller
hvis ansættelsesforholdet ophører.

Ophører ansættelsesforholdet kan du vælge at

- fortsætte med ny arbejdsgiver
- fortsætte som en privatordning
- ændre pensionsindbetalingerne

I alle situationer skal der laves en ny aftale med oplysning om hvem,
der indbetaler til ordningen og evt. indbetalingsaftale.

Overførsel af pensionsaftalen til et andet pensionsinstitut kan foreta-
ges af kontohaver uden arbejdsgivers samtykke, medmindre andet
bestemmes i aftalen.

Udskrevet den 08.05.2015.
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