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Pensionen er din egen, men der
kan blive tale om kompensation
Udgangspunktet er, at hver ægtefæl-
le beholder sin pension i tilfælde af
skilsmisse. Tommelfingerreglen i
den nye lov er altså, at „pensionen
følger med ud af ægteskabet“, dvs.
at alle „rimelige“ pensioner ikke
skal deles mellem ægtefællerne.

Hvis der er tale om en rimelig pensi-
on, kan der simpelthen ses bort fra
den ved skilsmissen. Den udtages
forlods af bodelingen, som det hed-
der (tidligere skulle f.eks. rate- og
kapitalpensioner ofte deles ved
skilsmisse).
– En rimelig pension svarer til,

hvad der er almindeligt og sæd-
vanligt i forhold til job, uddannel-
se, løn og opsparingsforløb.

Kompensation
Loven giver mulighed for, at du eller
din ægtefælle kan forlange kompen-
sation i følgende tre tilfælde:

1. Urimelig pensionsindbetaling:
Hvis en pensionsordning ikke er ri-
melig, men har karakter af ekstraop-
sparing hos den ene ægtefælle.

2. Fællesskabskompensation:
I tilfælde, hvor den ene ægtefælle
under ægteskabet har sparet mindre
op til pension end normalt, f.eks.
fordi vedkommende har været på
deltid eller på orlov af hensyn til fa-
milien.

3. Ringe stillet efter langt ægteskab:
I tilfælde, hvor ægteskabet har varet
i mere end 15 år, og der er stor for-
skel mellem ægtefællernes pensi-
onsopsparing.

Disse tilfælde bliver mere udførligt
beskrevet på de følgende sider.

Også værd at vide
– Ved kompensation eller deling

kan pensioner – som alt andet
indbo og fælles gods – opgøres
til en værdi i kroner og øre. Det
er så værdien af pensionen, der
skal indgå i boet.

– Hvis kompensationen ikke kan
udredes af det øvrige bo, er det
selve pensionen, der påvirkes.

Fra 1. januar 2007 gælder ny lov om ægtefællers
pensionsrettigheder ved skilsmisse
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– Ægtefæller kan få lavet en ægte-
pagt, der indeholder en anderle-
des fordeling af deres kapital- og
ratepensioner, end loven lægger
op til.

– Hvis pensionsordningen og
eventuelle fremtidige indbetalin-
ger er omfattet af særeje, er det
allerede aftalt, at den ikke skal
inddrages i skilsmissen og indgå
i bodelingen.

– Den ny lov om ægtefællers pen-
sionsrettigheder gælder fra 1.
januar 2007 (Lov nr. 483 af 7.

juni 2006) og omfatter separatio-
ner og skilsmisser, der er ansøgt
om fra denne dato og fremefter.

Resten af denne pjece beskriver me-
re detaljeret og med eksempler ho-
vedreglerne for kompensationsmu-
lighederne, og du får indblik i, hvor-
dan en eventuel kompensation be-
regnes og udredes.

Ønsker du en fyldestgørende vejled-
ning, der tager udgangspunkt i dine
egne forhold, bør du kontakte dit

Særlige regler om ægtefællepension
Hvis man har en pensionsordning, der indbefatter ægtefællepension til
den ægtefælle, man nu skal skilles fra, gælder der særlige regler. Reg-
lerne fremgår af „Lov om bevarelse af ægtefællepension ved separati-
on og skilsmisse“ og gælder kun, hvis pensionsordningen er oprettet
som et led i et ansættelsesforhold. Det skal være i form af en individu-
el overlevelsesrente eller en kollektiv ægtefællepension. Loven gælder
uafhængigt af de kompensationsregler og den lovgivning, der er be-
skrevet i denne pjece – se mere side 18-19.

Loven (og denne pjece) gælder alle typer pensionsordninger uanset art
og udbetalingsvilkår. Loven gælder altså kapital-, rate- og livrentepensi-
oner m.v., og uanset om pensionsopsparingen er obligatorisk eller frivil-
lig, privattegnet eller en arbejdsmarkedspensionsordning (såvel over-
enskomstbaseret som firmaaftalt), en tjenestemandspension, en ATP-
ordning eller en indekskontrakt m.v. Loven gælder derimod ikke for in-
validepensioner, børnepensioner, gruppelivsordninger og lignende ord-
ninger, hvor der ikke sker nogen opsparing.

pensionsselskab eller din advokat.
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Kompensationen i tre tilfælde
Hvis man mener, at man er beretti-
get til kompensation, kan det være
en god idé at kontakte en advokat.

Tilfælde 1 – Urimelig
pensionsindbetaling
Værdien af en pension skal indgå i
bodelingen, hvis

1. en ægtefælle af fælles midler har
indbetalt på egen pensionsord-
ning, og

2. indbetalingerne har præg af eks-
tra opsparing og dermed ikke
kan siges at være rimelige bl.a.
set i forhold til den pågældende
ægtefælles indtjeningsforhold.
Det kan f.eks. være tilfældet i de
situationer, hvor kun den ene –
f.eks. på grund af skattemæssige
forhold – foretager ekstra opspa-
ring.

3. Ægteskabet har varet i mere end
5 år. (som udgangspunkt ses der
bort fra forudgående samliv).

Ekstraordinære indbetalinger er
som udgangspunkt pensionsindbeta-
linger, der går ud over, hvad der på
indbetalingstidspunktet svarer til ri-
melige indbetalinger til pensioner
(dvs. svarende til, hvad andre har i
samme uddannelsesmæssige situati-
on eller i tilsvarende erhverv). Alt
afhængig af erhverv og uddannelse

Loven giver som tidligere nævnt i
tre tilfælde mulighed for, at du eller
din ægtefælle kan forlange kompen-
sation, hvis en af jer bliver urimeligt
stillet efter skilsmissen:

1. Urimelig pensionsindbetaling:
Hvis en pensionsordning ikke er
almindelig, dvs. rimelig, men har
karakter af ekstraopsparing hos
den ene ægtefælle kan ikke-ejer-
ægtefællen forlange at blive godt-
gjort for værdien af den urimeli-
ge pensionsindbetaling.

2. Fællesskabskompensation:
I tilfælde, hvor den ene ægtefæl-
le under ægteskabet har sparet
mindre op til pension end nor-
malt, f.eks. fordi vedkommende
har været på deltid eller på orlov
af hensyn til familien, kan fælles-
skabskompensation komme på
tale.

3. Ringe stillet efter langt ægteskab:
I tilfælde, hvor ægteskabet har
varet i mere end 15 år, og der er
stor forskel mellem ægtefæller-
nes pensionsopsparing, kan den
ringest stillede ægtefælle forlan-
ge kompensation.

Kompensation er ikke noget, man
automatisk får tildelt, hvis man er
berettiget til det. Det kræver enten
en aftale med ægtefællen eller en
retssag.
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kan der være forskel på, hvad der
anses for en ekstraordinær indbeta-
ling. F.eks. kan selvstændige eller
personer, der er beskæftiget inden-
for erhverv, hvor pensionsalderen
er lavere end andre erhverv (f.eks.
piloter) have et anderledes opspa-
ringsforløb, end hvad der i alminde-
lighed er sædvanligt.

En ellers usædvanlig indbetaling
kan dog godt være rimelig. F.eks.
hvis den anden ægtefælle også har
foretaget ekstra opsparing i samme
grad, eller hvis ægtefællerne er eni-
ge om, at den ringest stillede foreta-
ger ekstra pensionsopsparing.

Reglerne for udregningen
Er det konstateret, at den ene ægte-
fælle har foretaget en urimelig pen-
sionsindbetaling, så skal kompensa-
tionen udregnes efter følgende reg-
ler:

1. Hvis den urimelige pensionsind-
betaling er sket på særskilt poli-
ce eller konto i pensionsselska-
bet, er det den fulde værdi af
denne pensionsopsparing, der
skal indgå i bodelingen. Det er
derfor opsparingens værdi på
bodelingstidspunktet, der skal
indgå i beregningen af, hvad den
anden ægtefælle skal kompense-
res for.

2. Hvis den urimelige pensions-
indbetaling er sket som følge af
ekstraordinære indbetalinger på
en ”rimelig” pensionsopsparing,
f.eks. ved frivilligt bidrag på en
generel arbejdsmarkedspension,
så skal det først fastsættes, hvor
stor den urimelige pensions-
indbetaling er. Spørg i dit pen-
sionsselskab, om de kan hjælpe
dig med beregningen. Det er ik-
ke i alle tilfælde, at selskabet

Eksempel – Urimelig pensionsindbetaling – kompensation

Den ene ægtefælle har udover sin arbejdsmarkedspension indbetalt til
en privat ratepension.

På ratepensionen er der på bodelingstidspunktet opsparet 600.000 kr.
Ejerægtefællen skal derfor kompensere den anden ægtefælle med en
værdi eller et beløb, der svarer til halvdelen af værdien af ratepensio-
nen på de 600.000 kr.

Der skal i denne beregning tages hensyn til beskatningen af ratepensio-
nen, som er personlig indkomst.

Hvis ejerægtefællen ikke kan kompensere ved andet end selve pensio-
nen, så skal den anden ægtefælle have „udloddet“ halvdelen af rate-
pensionens værdi, altså 300.000 kr. før skat.

Se nærmere om udlodning side 12-14.
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kan hjælpe, da det ikke er altid,
at pensionsselskabet har de præ-
cise oplysninger om den ekstra-
ordinære indbetaling.

Tilfælde 2 –
Fællesskabskompensation
Du eller din ægtefælle kan kræve at
blive kompenseret, hvis pensionen
er mindre, end den ellers ville have
været, fordi du eller din ægtefælle –

under ægteskabet – har valgt helt
eller delvist at stå uden for arbejds-
markedet for at varetage huslige
eller familiære opgaver.

Fravær fra arbejdsmarkedet kan i
denne sammenhæng skyldes bar-
sels- eller børnepasningsorlov, eller
at man har haft deltidsarbejde for at
kunne passe børnene. Det kan også
skyldes, at arbejdsmarkedstilknyt-
ningen helt eller delvist har været

Eksempel – Fællesskabskompensation

Jan og Connie er gift. De arbejder samme sted og tjener begge 280.000
kr. årligt. Via deres arbejdsgiver indbetales hver måned 10 pct. af deres
løn i pensionsbidrag til deres pensionsordning.

Jan og Connie får et barn, og Connie går på barsel i 1 år. I den periode
indbetales der ikke pensionsbidrag til Connies pensionsordning. Da Con-
nie vender tilbage fra barsel vælger hun at gå på deltid på 60 pct. af nor-
mal tid i 5 år, hvorefter hun igen starter på fuld tid.

Jan arbejder i hele perioden på fuld tid. Umiddelbart efter Connie er
startet på fuld tid, vælger Connie og Jan at blive skilt. Samlet set er
Connie på dette tidspunkt kommet bagud med 3 års heltidspensionsind-
betalinger (1 års barsel + 5 år på 60 pct. arbejdstid), som hun skal kom-
penseres for.

har Jan indbetalt: 6 år × (280.000 kr. × 10 pct.) = 168.000 kr.

har hun indbetalt: 5 år × (280.000 × 60 pct. × 10 pct.) = 84.000 kr.

Forskellen mellem Jan og Connies
pensionsbetalinger udgør: 168.000 kr. - 84.000 kr. = 84.000 kr.

Forskellen i indbetalingerne – og dermed i selve pensionsopsparingen –
er 84.000 kr. Og det er i grove træk den forskel, der skal kompenseres for.
Dvs. at Jan maksimalt skal kompensere Connie for halvdelen af 84.000
kr. – dvs. 42.000 kr. før skat. Beløbet ville have været mindre, hvis Jan
havde haft lavere løn og pensionsbidrag i forhold til Connie. Se nærme-
re om udlodning side 12-14, hvis ejerægtefællen kun har mulighed for at
kompensere via en pensionsordning.

I de 6 år, hvor Connie har været på barselsorlov/deltid,

I de 6 år, hvor Connie har været på barselsorlov/deltid,
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stillet i bero f.eks. som følge af den
anden ægtefælles arbejde i udlandet
eller arbejdsskift.

Skyldes den manglende pensionsop-
sparing arbejdsløshed eller egen
sygdom, kan der ikke kræves kom-
pensation.

Reglerne for udregningen
Er det konstateret, at den ene ægte-
fælle har ret til kompensation på
grund af fravær fra arbejdsmarkedet
af hensyn til familien eller den an-
den ægtefælle, så skal kompensatio-
nen udregnes efter følgende regler:

1. Der skal mangle et beløb, der sva-
rer til mindst 2 års indbetalinger,
hvis den pågældende havde været
fuld tid på arbejdsmarkedet.

2. Beløbet kan maksimalt udgøre
50 pct. af forskellen mellem de
to ægtefællers pension opsparet
i løbet af ægteskabet. Dette tal

fremgår ikke umiddelbart af pen-
sionsoplysningerne fra pensions-
selskabet. Tallet skal man derfor
som udgangspunkt selv sørge
for at få beregnet.

3. Det er en betingelse, at den ægte-
fælle, der skal kompenseres, un-
der ægteskabet har den mindste
pensionsopsparing.

4. Kompensationen kan alene bringe
ægtefællerne på samme niveau.

5. Den ægtefælle, der skal yde
kompensationen, må ikke være
insolvent.

Tilfælde 3 – Ringe stillet
efter langt ægteskab
Der kan forlanges kompensation,
hvis der er stor forskel mellem æg-
tefællers pensionsopsparing. Disse
betingelser skal være opfyldt:

Eksempel – Fællesskabskompensation

Den ene ægtefælle har arbejdet på halv tid i 5 år på bodelingstidspunk-
tet af familiemæssige hensyn. Der mangler derfor 2½ års indbetalinger
i forhold til en fuldstidsbeskæftigelse.

Den dårligst stillede ægtefælle har under ægteskabet en pensionsop-
sparing på samlet 250.000 kr., mens den bedst stilledes ægtefælles pen-
sionsopsparing har været på 400.000 kr. Forskellen udgør 150.000 kr.,
og kompensationsbeløbet er derfor maksimalt 75.000 kr. før skat.

Hvis den bedst stillede ægtefælle ikke kan kompensere på anden måde,
men har en kapitalpension, hvor opsparingen er på 125.000 kr. på bode-
lingstidspunktet, så skal den dårligst stillede ægtefælle have indsat (ud-
loddet) kompensationsbeløbet på en særskilt kapitalpension. Se nær-
mere om udlodning side 12-14.
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1. Der skal være tale om et længere-
varende ægteskab. Det vil sige et
ægteskab, der har varet længere
end ca. 15 år (evt. inkl. forudgå-
ende samliv med økonomisk fæl-
lesskab).

2. Der skal være stor forskel på vær-
dien af ægtefællernes pensions-
ordninger – både på bodelings-
tidspunktet og på ægtefællernes
sædvanlige pensioneringstids-
punkter. Det vil der være, hvis
forskellen mellem ægtefællernes
løbende udbetalinger årligt over-
stiger 50.000 kr. (omregnet til
livsvarig pension). Folkepension
tages ikke i betragtning.

3. Der må ikke være andre forhold,
der taler imod en kompensation,
f.eks. ægtefællernes formuefor-
hold. Det vil tale imod en kom-

pensation, hvis den pensions-
mæssigt ringest stillede ægte-
fælle ved skiftet modtager en
betydelig del af boet fra den an-
den ægtefælle. Ligesom det vil
tale imod kompensation, hvis
den ringest stillede ægtefælle
har særejemidler, der kompen-
serer for den ringere pension.

4. Den ægtefælle, der skal yde
kompensationen, må ikke være
insolvent.

Reglerne for udregningen
Er det konstateret, at den ene æg-
tefælle har ret til kompensation på
grund af et langvarigt ægteskab,
hvor der er stor forskel mellem æg-
tefællernes pensionsopsparing, så
skal kompensationen udregnes ef-
ter følgende hovedregler:

Eksempel – Længerevarende ægteskab – stor forskel i

Inge og Jesper har været gift i 20 år og har nu besluttet sig for at lade
sig skille.

pensionsbidrag, men til trods herfor er der stor forskel i værdien mel-
lem Inge og Jespers pensionsordninger.

Inges ordning er langt mindre end Jespers, idet Inge i kraft af sin alder
har været 20 år mindre på arbejdsmarkedet end Jesper. Forskellen vil
dog udligne sig, når Inge og Jespers forventede pensioneringstidspunk-
ter tages i betragtning.

Det sædvanlige pensionstidspunkt vil for dem begge være 62 år. Dvs. at
hvor Jesper kun har 4 år tilbage på arbejdsmarkedet, har Inge stadig 22
år tilbage, hvor hun med uændret pensionsbidrag vil kunne bringe sig
op på niveau med Jesper. I dette tilfælde vil der derfor ikke være
grundlag for kompensation.

pensionsopsparing, men ikke grundlag for kompensation

Inge er 40 år, og Jesper er 58 år. Inge og Jesper indbetaler det samme i
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at vedkommende samlet set bli-
ver bragt på det pensionsniveau,
som man ville have haft, hvis der
var foretaget sædvanlige pensi-
onsindbetalinger under ægteska-
bet.

5. Kompensationen kan maksimalt
udgøre 25 pct. af forskellen mel-
lem de to ægtefællers pension
opsparet (på pensionsdepotet) i
løbet af ægteskabet. Dette tal
fremgår ikke umiddelbart af
pensionsoplysningerne fra pen-
sionsselskabet. Man skal som
udgangspunkt selv sørge for at
få foretaget beregningen.

6. Hvis pensionsopsparingen ikke
er oprettet som en livsvarig pen-
sion – men eksempelvis som en
kapitalpension, en ratepension
eller en ophørende livsbetinget
pension – så skal der ske en om-
regning til en livsvarig pension
af pensionsopsparingens forven-
tede værdi på pensioneringstids-
punktet.

1. Der skal være stor forskel på
ægtefællernes pensionsopspa-
ring. Denne forskel skal være
mindst 50.000 kr. i årlig livsvarig
pension. Dette udregnes efter
hver ægtefælles pensionerings-
tidspunkt og uden hensyn til fol-
kepension.

2. Der kan ikke ske kompensation i

kompensationen fortsat er en
forskel på 50.000 kr. i de årlige
løbende udbetalinger.

3. Der skal ikke ske kompensation,
hvis den dårligst stillede ægtefæl-
les livsvarige pension årligt er
135.000 kr. eller mere på pensio-
neringstidspunktet. Samtidig kan
der alene ske kompensation i en
sådan grad, at den dårligst stillede
ægtefælle efter kompensationen
maks. får en pension på 135.000
kr. i årlig livsvarig pension.

4. En ægtefælle vil dog normalt ik-
ke få mere i kompensation, end

Eksempel – Længerevarende ægteskab – kun krav på normal pension

Karen og Søren har besluttet at lade sig skille efter 17 års ægteskab. Sø-
ren, der er direktør i en mindre virksomhed, har en stor pension. Mens

skel mellem værdien af Karen og Sørens pension. Karen vil efter skils-
missen være urimeligt ringe stillet i pensionsmæssig henseende, og der

Men Karen har alene krav på via kompensationen at nå op på en hjem-
mehjælpers normale pensionsniveau, også selvom hun er gift med Sø-
ren, der også efter kompensationen vil være langt bedre stillet pensi-
onsmæssigt end Karen.

Karen, der er uddannet hjemmehjælper, ikke har nogen nævneværdig

er derfor grundlag for, at Søren skal yde Karen en kompensation.

pension, da hun ikke løbende har sparet op til pension. Der er stor for-

videre omfang, end at der efter
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Den praktiske udredning
af pensionsværdien
Hvis værdien af en pensionsordning
skal indgå i bodelingen, skal der
kompenseres i følgende og priorite-
rede rækkefølge:

1. Ved kontant betaling til den an-
den ægtefælle.

2. Ved skæv fordeling af andre vær-
dier i boet.

3. Ved at beløbet betales ved afdrag
over en kort årrække mod pas-
sende sikkerhedsstillelse. Som
hovedregel bør afdragsordnin-
gen ikke strække sig over mere
end 5 år.

4. Ved at beløbet udredes af selve
pensionen. Det skal ske i denne
prioriterede rækkefølge:

a. Ved at ægtefællen giver den an-
den ægtefælle en andel af sin ka-
pitalpension, se reglerne om ud-
lodning side 12.

b. Ved at ægtefællen giver den an-
den ægtefælle en andel af sin ra-
tepension, se reglerne om udlod-
ning side 12.

c. Ved at afdrage beløbet over en
kort årrække, når en løbende
livsbetinget pension kommer til
udbetaling ved alderspensione-
ring (livrente). Som hovedregel
bør afdragsordningen ikke
strække sig over mere end 5 år.

Bemærk, at afdragsperioden
først starter på tidspunktet for
alderspensionering. Se mere om
reglerne på side 11-12.

Har man inden for hvert af punkter-
ne a-c både en ordning i og uden for
ansættelsesforhold, er det helt over-
vejende udgangspunkt, at andelen af
pensionsrettigheder først gives i ord-
ningen uden for ansættelsesforhold.
Ægtefællerne kan ikke uden pensi-
onsselskabets samtykke fravige de-
lingsrækkefølgen i punkterne 4 a-c.

Ønsker ægtefællerne at kompensati-
onsbeløbet skal udredes af selve
pensionen, selvom der er andre akti-
ver i boet (bortset fra kontanter),
kan dette heller ikke ske uden pen-
sionsselskabets samtykke. Det sam-
me gør sig gældende, hvis ægtefæl-
lerne ønsker at udrede et større
kompensationsbeløb via en pensi-
onsordning, end hvad der følger af
reglerne. Ægtefællerne kan dog
godt aftale, at hvis der f.eks. er flere
kapital- eller ratepensioner oprettet
uden for ansættelsesforhold, hvori
der kan kompenseres, skal kompen-
sation alene ske i én af ordningerne.

Aftaler ægtefællerne selv bodelin-
gen, og at en pension skal indgå,
kan pensionsselskabet kræve, at æg-
tefællerne erklærer, at betingelser-
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ne for at yde kompensation og for
valg af delingsmetode er opfyldt.

Særligt om ordninger,
der kan ophæves
Kan en pensionsordning ophæves,
er det op til ejerægtefællen at be-
stemme, om vedkommende hellere
vil bruge denne mulighed.

Ophæver ejerægtefællen ikke pensi-
onsordningen, er vedkommende for-
pligtet til at følge de prioritetsregler,
som er beskrevet ovenfor. Vælger
ejerægtefællen derimod at ophæve
pensionsordningen, får ejerægtefæl-
len derved mulighed for kontant at
udrede midlerne til den anden ægte-
fælle.

Ved ophævelse af en ordning bliver
værdien nedsat med den afgift, der
hviler på ordningen. Derudover vil
det ofte være forbundet med om-
kostninger, hvis en ordning ophæ-
ves i utide.

Om afdragsordningen,
når alderspension (livrente)
udbetales – kaldes også
”opsat afdragsordning”
Da den fraskilte ægtefælle først be-
gynder at modtage det under pkt. 4
c, side 10 omtalte kompensationsbe-
løb på et senere tidspunkt, nemlig
hvor alderspensionen (livrenten) ud-
betales, bliver beløbet indtil da regu-
leret med en satsreguleringsprocent.
Når alderspensionen (livrenten) er
begyndt at blive udbetalt, foretages
der ikke yderligere regulering.

Nogle pensionsselskaber vil som et
alternativ til afdragsordningen tilby-
de, at en del af alderspensionen (liv-
renten) på bodelingstidspunktet ud-
loddes til den fraskilte ægtefælle. Se
nærmere om udlodning side 12.

Hvordan hvis én
af ægtefællerne dør?
Kompensationsbeløbet bortfalder
helt, hvis én af ægtefællerne dør in-
den afdragsperiodens påbegyndelse.

Hvis ejerægtefællen dør i afdrags-
perioden, vil det resterende beløb
indgå som et krav i ejerægtefællens
dødsbo. Samtidig vil pensionssel-
skabets forpligtelse til at udbetale
beløbet til ikke-ejerægtefællen op-
høre.

Hvis det er ikke-ejerægtefællen, der
dør i afdragsperioden, vil resten af
beløbet indgå som et aktiv i ikke-
ejerægtefællens dødsbo, dog såle-
des at afdragsordningen oprethol-
des. Dødsboet kan dog ikke kræve
beløbet udbetalt af pensionsselska-
bet. Dødsboet må kræve beløbet be-
talt af ejerægtefællen.

Supplerende engangsydelser,
sumydelser og såkaldte
garanterede ydelser
Disse ydelser er karakteriseret ved,
at de er oprettet i tilknytning til en
livsbetinget alderspension (livrente)
eller en livsbetinget ægtefællepensi-
on (overlevelsesrente). Som følge
heraf skal disse ydelser behandles
som anført under punkt 4 c, side 10.
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Uanset om en supplerende engangs-
ydelse eller sumydelse bliver udbe-
talt til ejerægtefællen, skal kompen-
sationsbeløbet først afdrages på det
tidspunkt, hvor den løbende livsbe-
tingede alderspension kommer til
udbetaling.

Selv om en ordning er oprettet med
en såkaldt garanteret ydelse (døds-
faldsydelse), ændrer det ikke på, at
kompensationsbeløbet først begyn-
der at blive afdraget på det tids-
punkt, hvor den løbende livsbetinge-
de alderspension kommer til udbeta-
ling. Hvis parterne er enige om det,
er der dog intet til hinder for, at den
fraskilte ægtefælle kan blive indsat
som uigenkaldelig begunstiget til
den garanterede ydelse.

Regler for udlodning
– tre modeller
Udlodning betyder, at en del af ord-
ningens værdi – svarende til kom-
pensationsbeløbet efter skat – på bo-
delingstidspunktet overføres til en
særskilt ordning til den fraskilte æg-
tefælle. Dette kan gøres på følgende
måder:

Model 1:
Den fraskilte ægtefælle bliver
selvstændig afgiftspligtig af den
udloddede del, mens ejerægte-
fællen fortsætter som den forsik-
rede på hele ordningen. Der kan
ikke foretages indbetalinger på
den udloddede del af ordningen
efter denne metode.

Model 2:
Den fraskilte ægtefælle bliver
ejer af den udloddede del og kan
indbetale med fradragsret til
denne. Ejerægtefællen fortsæt-
ter som den forsikrede på hele
ordningen.

Model 3:
Den fraskilte ægtefælle bliver
ejer og forsikret på den udlodde-
de del af ordningen og kan ind-
betale med fradragsret til denne.

Det er ikke altid muligt at få ordnin-
gen udloddet. For visse arbejdsmar-
kedspensioner vil det f.eks. ikke væ-
re muligt at få ordningen udloddet
efter model 3. Derudover er det i
øvrigt sjældent, at et pensionssel-
skab tilbyder udlodning efter model
2. Det er derfor nødvendigt at spør-
ge pensionsselskabet, efter hvilken
model ordningen kan udloddes.

Uanset hvilken af de tre modeller
der anvendes, har den fraskilte æg-
tefælle mulighed for at indsætte en
begunstiget (eller flere). Udbetaling
til den begunstigede er dog betinget
af, at den fraskilte ægtefælle er død
på udbetalingstidspunktet. Indsæt-
telse af begunstiget sker ved at rette

Den fraskilte ægtefælle får også ret
til den bonus, der tilfalder den ud-
loddede del af ordningen.

henvendelse til pensionsselskabet.
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Skema over de tre modeller for udlodning

Udlodningens art Model 1 Model 2 Model 3

Hvem er forsikret
på den udloddede
del af ordningen,
dvs. på hvis liv er
ordningen tegnet?

Kan der foretages
indbetalinger på
den udloddede del
af ordningen?

Hvem kan træffe
dispositioner1  over
den udloddede del
af ordningen bortset
fra indsættelse af
begunstigede?

Hvem kan indsætte
begunstiget på den
udloddede del af
ordningen?

Hvem har ret til
bonus på den
udloddede del
af ordningen?

Hvem skal betale
afgiften/skatten
ved udbetalinger
fra den udloddede
del af ordningen?

Den
fraskilte

ægtefælle

Ejerægte-
fællen

Ejerægte-
fællen

Den
fraskilte

ægtefælle2

Den
fraskilte

ægtefælle2

Den
fraskilte

ægtefælle

Den
fraskilte

ægtefælle2

Den
fraskilte

ægtefælle2

Den
fraskilte

ægtefælle

1 F.eks. ovedragelse til eje, belåning og ophævelse i utide (tilbagekøb).
2 Den fraseparerede/fraskilte ægtefælle er dog bundet af de vilkår, som

gælder for ordningen.

Ja – med fra-
dragsret for
den fraskilte
ægtefælle

Ja – med fra-
dragsret for
den fraskilte
ægtefælle

Nej
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Uigenkaldelig
begunstigelse
I stedet for at udrede pensionsmid-
lerne ved udlodning kan den fraskilte
blive indsat som uigenkaldelig be-
gunstiget til en aftalt andel af ordnin-
gen. Dette er dog betinget af, at ikke-
ejerægtefællen accepterer denne løs-
ning.

Omkostninger ved udredning i
pensionsmidler
De omkostninger, der er forbundet
med, at en fraskilt ægtefælle skal ha-
ve en andel af den anden ægtefælles
pensionsrettighed, herunder en an-
del af den andens alderspension, kan
pensionsselskabet kræve betalt af
ægtefællerne.

Dispositionsretten over
en delt pension
Ejerægtefællens
dispositionsmuligheder
Ejerægtefællen har normalt mulig-
hed for fortsat at disponere over
den del af pensionen, som ikke er
udloddet.

Det antages, at ejerægtefællen og-
så har adgang til at hæve (genkø-
be) en pension (livrente), hvorpå
der som led i en bodeling er note-
ret en udsat („opsat“) afdragsord-
ning, som først kommer til udbeta-
ling ved pensioneringen.

Ejerægtefællen kan således fortsat
f.eks. (med de begrænsninger, der
evt. ligger i selve pensionsaftalen)
uden samtykke fra ikke-ejerægte-
fællen:
– vælge investering i en unit link-

ordning
– overføre pensionen til et andet

selskab

– lave supplerende indbetalinger
– hæve pensionen på de samme be-

tingelser som tidligere.

Afgørende for ejerægtefællens dispo-
sitionsret er de betingelser, som lig-
ger i den enkelte pensionsaftale uan-
set skilsmissen. Det kan f.eks. være
en betingelse i en pensionsordning,
der er oprettet som led i et ansættel-
sesforhold, at den ikke kan overføres
til andet selskab, så længe ansættel-
sesforholdet opretholdes. Eller at
ordningen ikke kan tilbagekøbes.

Ikke-ejerægtefællens
dispositionsmuligheder
„Opsat“ afdragsordning
Ikke-ejerægtefællen kan ikke dispo-
nere over en pensionsordning, hvor
der er noteret en „opsat“ afdragsord-
ning.
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Udloddet ordning
Ikke-ejerægtefællens dispositionsret
afhænger af den form for udlodning
der er tale om. Der er tre modeller
(se side 13).

Er der i pensionsaftalen taget stil-
ling til muligheden for tilbagekøb,

overførsel til andet selskab m.v.,
sætter det naturligvis også en græn-
se i forhold til ikke-ejerægtefællens
dispositionsret. Ikke-ejerægtefællen
må respektere de samme begræns-
ninger, som ejerægtefællen er un-
derlagt.

Hvem gør hvad? – rådgivning
Ved skilsmisse kan der opstå
spørgsmål, som du og din ægtefælle
ønsker at få afklaret hos rådgivere.
Det kan også være nødvendigt at
henvende sig til forskellige instan-
ser for opnå separation og skilsmis-
se og for at få tilpasset den økono-
miske situation, når ens civilstatus
ændres.

Man kan f.eks. have brug for at kon-
takte:

Statsforvaltningen
– den 31. december 2006 erstatter
statsforvaltningen statsamterne.

Hvis du ønsker skilsmisse, skal du
ansøge om det i den regionale stats-

forvaltning. Det er Statsforvaltnin-
gen, der behandler disse sager og
bevilger separation og skilsmisse.

Det sker efter forhandling med beg-
ge ægtefæller. En bevilling forud-
sætter, at I er enige om at søge se-
paration eller skilsmisse. Hvis I ikke
er enige om det, kan ægteskabet op-
løses ved dom hos domstolene.

Statsforvaltningen kan også rådgive
om pensioner i forbindelse med
skilsmisse.

Skifteretten
Hvis der under ægteskabet var for-
muefællesskab, skal der som ud-

Kontakt evt. dit pensionsselskab for mere information.
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gangspunkt ske en opgørelse og de-
ling, fordi formuefællesskabet ophø-
rer ved skilsmissen. Hvis ægtefæller
har særeje, skal der ikke ske deling,
idet hver ægtefælle – som udgangs-
punkt – tager sit særeje med sig.

Er I enige, er der ikke noget krav
om, at en myndighed skal godkende
opgørelsen. Hvis I derimod ikke kan
blive enige om at dele boet, kan I
hver især forlange, at det er skifte-
retten, der skal foretage bodelingen.

Skifteretten vil så indkalde jer for at
forsøge at lave et forlig om bodelin-
gen. Hvis det lykkes, udarbejder
skifteretten en aftale om bodelingen.
Hvis I derimod fortsat er uenige,
kan fællesboet tages under offent-
ligt skifte i stedet for. Læs mere på
www.domstol.dk.

Pensionsselskabet
Du kan også kontakte dit pensions-
selskab, hvis du har spørgsmål om
din pension i forbindelse med skils-
missen.

NB: Dit pensionsselskab kan ikke
vejlede dig om, hvorvidt du skal be-
tale/modtage kompensation eller ej.
Det kræver en samlet vurdering af
pensionsforholdene hos begge æg-
tefæller. Her kan kun en advokat
hjælpe.

Til brug for vurderingen af, om din
eller din ægtefælles pension kan
holdes uden for bodelingen, kan dit

pensionsselskab være dig behjælpe-
ligt med oplysninger om størrelsen
af din pension. Hvis du henvender
dig til dit pensionsselskab, kan du
f.eks. få oplysninger om pensionens
forventede størrelse på udbetalings-
tidspunktet. I mange tilfælde kan du
også få disse oplysninger på
www.pensionsinfo.dk

Du kan ligeledes få brug for oplys-
ninger om:
– pensionsindbetalinger under æg-

teskabet

– pensionsindbetalinger for en
sammenlignelig fuldtidsansat

– samtlige indbetalinger under æg-
teskabet.

Det er dog ikke altid, at pensionssel-
skabet har disse oplysninger.

Du kan også bede dit pensionssel-
skab informere dig om, hvilke reg-
ler der gælder for din pension i for-
bindelse med skilsmisse. Herunder
hvad der skal ske, hvis en kompen-
sation skal ske i selve pensionsord-
ningen.

Pensionsselskabet kan bl.a. kræve
betaling for de omkostninger, der er
forbundet med at administrere, at
den ene ægtefælle skal give den an-
den ægtefælle en andel af en pensi-
on, samt ved at registrere, opgøre
og udbetale et kompensationsbeløb.

Hvis en pension skal inddrages i for-
bindelse med bodelingen, er det vig-
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tigt, at du retter henvendelse til pen-
sionsselskabet, når beslutningen er
truffet.

I forbindelse med skilsmissen er det
en god idé, at du giver din pensions-
ordning et servicetjek. Når din livs-
situation ændres, vil der typisk også
være behov for at ændre på dine
dækninger. Du bør også kigge på,
om alle dine økonomiske behov for-
sat er dækket.

Der kan f.eks. være behov for at
foretage følgende ændringer i din
pensionsordning:
– En begunstigelse bør ændres,

hvis din ægtefælle er begunsti-
get ved navns nævnelse.

– En overlevelsesrente eller en in-
dividuel ægtefællepension bør
ændres, så den ikke længere til-
falder din tidligere ægtefælle.

– Med hensyn til bevarelse af ret-
ten til en overlevelsesrente eller
en ægtefællepension skal pensi-
onsselskabet også have besked i
forbindelse med skilsmissen.
Om ægtefællepension, se side
18.

Hvis du glemmer at tage stilling til,
hvad der skal ske med pensionsord-
ningen, kan der senere opstå en
række tvivlsspørgsmål. Problemer-
ne opstår især, når to fraskilte ægte-
fæller flere år efter skilsmissen bli-
ver opmærksomme på, at der ikke

blev taget stilling til pensionsforhol-
dene, da de blev skilt, eller da de
delte boet.

Juridisk set kan det så være svært at
afgøre, hvem der egentlig har ret til
udbetalingerne. Det er derfor vig-
tigt, at du så hurtigt som muligt gi-
ver dit pensionsselskab besked om
skilsmissen.

Advokat eller anden rådgiver
– vejleder
I modsætning til pensionsselskabet
tager advokatens rådgivning ud-
gangspunkt i en samlet vurdering af
boets aktiver og passiver på bode-
lingstidspunktet. Advokaten går ud
fra ægtefællernes konkrete situation
og giver en vurdering af, hvordan
klientens personlige interesser vare-
tages bedst muligt.

Vejledningen i denne pjece kan ikke
erstatte advokatens rådgivning. Når
man overvejer skilsmisse, kan pje-
cen være med til at forklare, hvad
der er din ret og pligt i forhold til
din ægtefælle, når det drejer sig om
pensionsordninger. Det gælder både
for dine egne og din ægtefælles for-
sikringer.

Forsikringsoplysningen
Ud over denne pjece har Forsik-
ringsoplysningen lagt yderligere op-
lysninger ind på hjemmesiden
www.forsikringsoplysningen.dk.
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Særlige regler for ægtefællepension
Hvis du har en pension, der indbe-
fatter ægtefællepension til din ægte-
fælle, gælder der særlige regler.
Reglerne fremgår af „Lov om beva-
relse af ægtefællepension ved sepa-
ration og skilsmisse“ (Lov nr. 484 af
7. juni 2006).  Loven gælder fra den
1. januar 2007.

Reglerne gælder kun, hvis pensions-
ordningen er oprettet som led i et an-
sættelsesforhold. Pensionen skal in-
deholde en individuel overlevelses-
rente eller en kollektiv ægtefællepen-
sion. Loven gælder uafhængigt af de
kompensationsregler og den lovgiv-
ning, der er beskrevet i denne pjece.

Individuel overlevelsesrente
En individuel overlevelsesrente (kal-
des også nogle gange for „ægtefæl-
lepension“ eller „individuel ægtefæl-
lepension“) giver ret til udbetaling
til den ægtefælle, som ved navns
nævnelse er skrevet ind i pensions-
ordningen.

Ved skilsmisse er det hovedreglen,
at den fraskilte ægtefælle bevarer
retten til en individuel overlevelses-
rente, med mindre værdien af over-
levelsesrenten kan overføres til ejer-
ægtefællens pension. I så fald beva-
rer den fraskilte ægtefælle kun ret-
ten, hvis følgende to betingelser er
opfyldte:
– ægteskabet skal have varet i

mindst fem år

– ejerægtefællen skal være bi-
dragspligtig over for den fraskil-
te ægtefælle.

Kollektiv ægtefællepension
En kollektiv ægtefællepension giver
ret til udbetaling til den til enhver
tid værende ægtefælle, dog med for-
behold for eventuelle fraskilte ægte-
fællers rettigheder.

Retten til ægtefællepension bortfal-
der på separationstidspunktet – evt.
på skilsmissetidspunktet hvis par-
terne bliver skilt uden forudgående
separation. I nogle pensionsselska-
ber bevares retten dog også i sepa-
rationsperioden.

Retten til ægtefællepension bevares
dog efter skilsmisse, hvis
– ægteskabet har varet i mindst 5

år
– ejerægtefællen reelt er bidrags-

pligtig over for den fraseparere-
de/fraskilte ægtefælle, og

– den fraskilte ægtefælle ikke har
indgået nyt ægteskab.

Har ejerægtefællen indgået nyt æg-
teskab, deles pensionen imellem
den nuværende og den fraskilte æg-
tefælle i forhold til det antal påbe-
gyndte år, hvori de hver især uden
forudgående separation har været
gift med ejerægtefællen. En nuvæ-
rende ægtefælle får dog altid ret til
mindst 1/3.
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Kontakt dit pensionsinstitut
Har du eller din ægtefælle ret til at
bevare en ægtefællepension, er det

opmærksom på det.

Mulighed for at give afkald
på ægtefællepension
Ægtefællerne kan inden skilsmissen
aftale, at en ægtefællepension ikke
skal bevares. Herudover kan en fra-
skilt ægtefælle efter skilsmissen un-
der nærmere betingelser give afkald
på sin ret til en kollektiv ægtefælle-
pension. Pensionsselskabet skal ha-
ve besked om afkaldet.

vigtigt, at I gør pensionsselskabet
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Nyttig ordliste
Arbejdsmarkedspension

En pensionsordning oprettet
som led i dit job. Arbejdsgiveren
indbetaler en del af pensionsbi-
draget. Det er forskelligt, hvor
mange procent af indbetalingen,
arbejdsgiveren bidrager med,
men typisk 2/3, og lønmodtage-
ren med 1/3 af det samlede pen-
sionsbidrag.

En arbejdsmarkedspension er
normalt oprettet i et livsforsik-
ringsselskab eller en tværgåen-
de pensionskasse. Den kan være
en del af overenskomsten mel-
lem arbejdsmarkedets parter på
området, men det kan også være
fastlagt ved mere lokal overens-
komst eller ved en firmaaftale.

Begunstigelse
En begunstiget er en person, en
forening eller lignende, der får
ret til hele forsikringen eller en
del af forsikringen ved død eller
på et andet aftalt tidspunkt. Ud-
betales en forsikring til en be-
gunstiget, betyder det, at den ud-
betales uden om boet. Pengene
skal derfor ikke bruges til beta-
ling af eventuel gæld. Pengene
til en begunstiget kan udbetales
hurtigt, fordi dødsboet ikke skal
være færdigbehandlet.

Bodel
Din bodel udgøres af de værdier

og den gæld, som du ved ægte-
skabets indgåelse har indbragt i
fællesboet samt de fælles værdi-
er og den fælles gæld, som du
senere har erhvervet under æg-
teskabet.

Bodeling
Hvis der har været fælleseje un-
der ægteskabet, skal der foreta-
ges en bodeling ved skilsmisse.
Hver ægtefælle skal opgøre vær-
dien af sin bodel (værdier fra-
trukket gæld). Bodelingen sker
herefter ved, at hver af ægtefæl-
lerne til den anden afleverer
halvdelen af værdien af sin posti-
tive bodel. En negativ bodel
(dvs. at gæld overstiger værdier-
ne) skal ikke deles.

Boslod
Ved skilsmisse opgøres hver af
ægtefællernes boslod – dvs. den
andel af fællesboet (normalt
halvdelen), som tilfalder den på-
gældende ægtefælle.

Bosondring
Ophævelse af formuefællesska-
bet kan udover ved separation,
skilsmisse eller død – også ske
ved bosondring, hvis
– en ægtefælle har vanrøgtet

sine økonomiske anliggen-
der, har misbrugt sin rådig-
hed over fælleseje eller ved
 anden uforsvarlig adfærd i
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væsentlig grad har formind-
sket den del af fællesboet,
hvorover han råder, eller har
fremkaldt fare for sådan for-
mindskelse,

– en ægtefælles bo er kommet
under konkursbehandling,
eller

– en ægtefælle ulovligt ophæ-
ver samlivet, og begæring
om bosondring indgives
 inden 1 år efter samlivets
ophævelse.

Ejerægtefælle
Betegnelse for den ægtefælle,
som hidtil har været forsikret –
altså den oprindelige ejer af for-
sikringen eller pensionsordnin-
gen.

Enkepension
Se ægtefællepension.

Formuefællesskab
Alt, hvad du ejer ved ægteska-
bets indgåelse eller senere an-
skaffer dig under ægteskabet,
indgår som udgangspunkt i for-
muefællesskabet mellem dig og
din ægtefælle. Andet kan aftales.
I et formuefællesskab ejer og rå-
der du dog over dine egne ting
samt hæfter for egen gæld. Det
betyder, at du og din ægtefælle
normalt ikke ejer ting i fælles-
skab, med mindre I har købt ting
– eksempelvis et hus – sammen.

Fælleseje
Også kaldet formuefællesskab,
se omtale ovenfor.

Ikke-ejerægtefælle
Betegnelse for den ægtefælle,
som er gift med den person, der
er ejer af forsikringen eller pen-
sionsordningen.

Indeksordning
Udbetales i henhold til pensions-
aftalen, når du fylder 65 eller 67
år. Udbetalingen sker i månedli-
ge rater i minimum 10 år eller så
længe, du lever. Udbetalingen
tillægges statens indekstillæg.
Det er ikke længere muligt at
oprette en indeksordning.

Insolvens
 Man er insolvent, hvis man er
ude af stand til at betale sine reg-
ninger til tiden, fordi man ikke
har midler/penge, som man
umiddelbart kan råde over.

Kapitalpension – kapitalforsikring
Udbetales som et éngangsbeløb,
når du går på pension efter det
fyldte 60. år. Udbetalingen be-
skattes som hovedregel med en
afgift på 40 pct.
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Ligedeling
Ved ophævelse af formuefælles-
skabet skal der ske en ligedeling
af din formue ved skilsmisse.
Særlige forhold kan dog afsted-
komme en skævdeling – f.eks. et
meget kort ægteskab.

Livrente
En livrente udbetales som et fast
månedligt beløb fra den dag, du
går på pension, dog tidligst fra
det 60. år. Beløbet udbetales en-
ten resten af livet eller i en aftalt
periode. Den aftalte periode skal
minimum være 10 år. Udbetalin-
gerne er indkomstskattepligtige.

Overlevelsesrente
Se ægtefællepension.

Pensionsselskab
Pensionsselskab benyttes i pje-
cen som samlebetegnelse for
livsforsikringsselskaber, arbejds-
markedspensionsselskaber,
tværgående pensionskasser og
pengeinstitutter.

Ratepension – rateforsikring
Udbetales i månedlige ydelser
over en aftalt garantiperiode ty-
pisk på mindst 10 år. Udbetalin-
gen kan tidligst starte ved 60 år
og kan højst udbetales, til man
fylder 85 år. Ved død udbetales
ydelserne til de efterladte.

Risikoforsikring
Forsikring, hvortil der typisk ik-
ke foretages opsparing. Som ek-

sempel på en risikoforsikring
kan nævnes dødsfaldsforsikring
eller invalideforsikring.

Satsreguleringsprocent
Er en procentsats, der benyttes
til årlig regulering af over-
førselsindkomster. Procenten
fastsættes årligt på grundlag af
årslønsudviklingen på arbejds-
markedet. Reglerne for fastsæt-
telse af satsreguleringsprocen-
ten er bestemt ved lov. Procent-
satsen bekendtgøres af Finans-
ministeret.

Separation
Ved separation ophører bl.a. æg-
tefællernes formuefællesskab.
Separationen bortfalder, hvis
ægtefællerne genoptager eller
fortsætter samlivet. I så fald gen-
opstår formuefællesskabet. Ved
ophør af formuefællesskabet
skal fællesboet deles. I denne
forbindelse finder reglerne om
behandling af pensionsordninger
i forbindelse med separation,
skilsmisse og bosondring anven-
delse.

Skilsmisse
Ægtefæller har som udgangs-
punkt ret til skilsmisse efter 1
års separation. Er ægtefællerne
enige om skilsmissen, har de ret
til skilsmisse efter 6 måneders
separation. I visse tilfælde er der
dog adgang til skilsmisse uden
forudgående separation. For-
muefællesskabet ophører ved
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separationen (evt. ved skilsmis-
sen, hvis skilsmisse sker uden
forudgående separation). I for-
bindelse med formuefællesska-
bets ophør, finder reglerne om
behandling af pensionsordninger
i forbindelse med separation,
skilsmisse og bosondring anven-
delse.

Supplerende engangsydelse
Til visse løbende livsbetingede
pensionsydelser er knyttet en
ret til en supplerende engangs-
ydelse eller sumydelse. Ydelsen
udbetales typisk på én gang som
et supplement til en ellers løben-
de pensionsudbetaling.

Særeje
Ægtefæller kan ved ægtepagt
aftale forskellige former for sær-
eje: Bl.a. skilsmissesæreje, fuld-
stændigt særeje, forskellige for-
mer for kombinationssæreje og
brøkdelssæreje. Ved bodelingen
ved skilsmisse har hver ægtefæl-
le normalt ret til hele sit særeje,
som derfor ikke skal deles som
ved formuefællesskab.

Udlodning (deling)
Se pjecens side 12.

Unit-linked ordning
En forsikring, hvor den forsikre-
de selv har indflydelse på, hvor-
dan de indbetalte præmier skal
investeres.

Uigenkaldelig begunstigelse
Er en begunstigelse gjort uigen-
kaldelig, vil det sige, at begunsti-
gelsen kun kan slettes, hvis den
begunstigede accepterer dette.

Ægtepagt
En ægtepagt er en aftale mellem
ægtefæller om formueforhold.
Formålet med en ægtepagt er at
regulere bodelingen mellem æg-
tefæller ved ægteskabets ophør
(skilsmisse eller død).

Ægtefællepension
Ægtefællepension udbetales til
din ægtefælle/registrerede part-
ner, hvis du dør. I nogle tilfælde
kan der også i henhold til aftalen
ske udbetaling til en samlever.
Udbetalingen er betinget af, at
din ægtefælle er i live på udbeta-
lingstidspunktet.

Der findes følgende typer af æg-
tefællepensioner:
Pensioner, som er omfattet
af Lov om bevarelse af ægtefælle-
pension
– Kollektive ægtefælle-

pensioner
– Ordninger med individuelle

overlevelsesrenter oprettet
som led i ansættelsesforhold.

Pensionsordninger uden for Lov
om bevarelse af ægtefællepension
– Overlevelsesrenter

(privattegnede).
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Denne pjece giver nogle hovedregler om behandlin-
gen af livs- og pensionsforsikringer samt pensions-
kasseordninger ved skilsmisse eller separation.

Ønsker du en mere fyldestgørende vejledning/råd-
givning, der tager udgangspunkt i dine egne for-

advokat.

De regler, der omtales i pjecen, er gældende fra

den 1. januar 2007.
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hold, kan du kontakte dit pensionsselskab eller din
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