
 kort  

om din nye  
pensionsordning

DIN LÆRERPENSION

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu?
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BRUG LIDT TID PÅ DIN   

 pension nu!

PENSION HANDLER OM DIN ØKONOMI. HVAD DU FX HAR AT LEVE AF, NÅR DU 
TRÆKKER DIG TILBAGE FRA ARBEJDSMARKEDET, ELLER HVIS DU BLIVER SYG OG 
IKKE KAN ARBEJDE. DET HANDLER OGSÅ OM, HVAD DINE EFTERLADTE KAN FÅ, 
DEN DAG DU DØR.

LærerPension – din overenskomstpension 
Du er ansat i en stilling, hvor det i overenskomsten er 
aftalt, at du skal have en pensionsordning hos os. Din 
arbejdsgiver indbetaler hele pensionsbidraget, som er 
en procentdel af din løn. Er du i tvivl om, hvad der skal 
indbetales, så kontakt din faglige organisation.

Følg selv med
Vi kender ikke din løn og ved derfor ikke, hvor meget 
du skal have indbetalt. Du skal selv kontrollere din 
lønseddel og se, om pengene passer. Du kan også gå 
ind på vores hjemmeside og se dine indbetalinger 
måned for måned.
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BRUG LIDT TID PÅ DIN   

 pension nu!

Pension
• Livsvarig alderspension

Hvis du får problemer med helbredet
• Invalidepension 
• Bidragsfritagelse 
• Børnepension
• Sum ved ressourceforløb 

Ved din død
• Livsvarig ægtefælle-/samleverpension  
• Børnepension

HVAD FÅR DU UDBETALT?
En LærerPension sikrer dig en op-
sparing til din alderdom og forsikrin-
ger ved invaliditet og død. Pensions-
ordningen vil typisk indeholde:

LÆS MEGET MERE PÅ LPPENSION.DK
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HVAD SKAL DU GØRE NU?

I princippet er din LærerPen-
sion allerede ”sat i søen”. Den 
indeholder fra starten alle 
forsikringer ved død og in-
validitet. Der kan dog være si-
tuationer, hvor vi ikke tilbyder 
dig dækning ved invaliditet. 
Derfor er det vigtigt, at du 

læser pensionserklæringen. 
Du skal kun udfylde og sende 
den til os, hvis du kan sætte 
kryds ved et af punkterne. 
Hvis du kan sætte kryds ved 
et af punkterne, kan vi ikke 
tilbyde dig invalidepension, 
bidragsfritagelse, sum ved 

ressourceforløb og børnepen-
sion ved invaliditet, men du 
har fortsat de andre dæknin-
ger i ordningen. Vi ændrer i 
givet fald din LærerPension, 
og du vil få en ny pensions-
oversigt fra os.

PENSIONSERKLÆRINGEN

DU SKAL TAGE STILLING TIL:
•  Om du skal sende pensionserklæringen til os 
• om du vil overføre andre pensionsordninger til os
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HVAD SKAL DU GØRE NU?

Hvem får  pengene, når du dør?  
Når du dør, bliver der udbetalt en livsvarig  
ægtefællepension til din ægtefælle eller din 
registrede partner, hvis du efterlader dig 
sådan en. Er du ikke gift, men har du en  
samlever, bliver der udbetalt en livsvarig  
samleverpension til din samlever, hvis han eller  
hun opfylder en række betingelser ved din død.
Læs på næste side, hvad disse betingelser er.
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En samlever er enten en person, som: 
•  du venter, har eller har haft et barn sammen med og 

•  du boede sammen med på tidspunktet for din død, eller 
som du har boet sammen med, og den fælles bopæl alene 
er ophørt fordi, du eller samleveren er kommet på plejehjem 
eller lignende.

… eller en person som: 
•  du kunne gifte dig eller indgå registreret partnerskab med og 

•  som du senest tre måneder før din død har oprettet testa-
mente til fordel for, som svarer mindst til den tvangsarv, en 
ægtefælle ville få ifølge loven, og 

•  som du har haft fælles bopæl med i de sidste to år før din 
død eller tidligere har boet sammen med i en sammenhæn-
gende periode på mindst to år, og den fælles bopæl alene er 
ophørt fordi, du eller samleveren er kommet på plejehjem 
eller lignende.

BETINGELSER
FOR UDBETALING AF SAMLEVERPENSION

Efterlader du ikke en ægtefælle, registreret 
partner eller samlever, der opfylder betingelserne, 
vil der ikke ske ud betaling ved din død. Der bliver 
udbetalt børnepension til børn under 21 år.
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BETINGELSER
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… VED DØDSFALD?
Ved din død udbetaler vi en livsva-
rig ægtefælle-/samleverpension 
til din ægtefælle eller en samlever, 
som opfylder bestemte betingel-
ser. Læs mere på side 5.

Har du børn, som er under 21 
år, når du dør, er de berettiget til 
børnepension, indtil de fylder 21.

HVAD SKER DER?

… NÅR DU GÅR PÅ PENSION?
Du kan tidligst få din alderspension 
udbetalt, når du fylder 63 år, hvis du 
er fratrådt din stilling. Er du interes-
seret i det, skal du kontakte os. 
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HVAD SKER DER?

… HVIS DU FÅR PROBLEMER MED HELBREDET? 
Hvis du har en LærerPension med forsikringer ved invalidi-
tet, er du berettiget til udbetaling af en hel eller halv inva-
lidepension, når din erhvervsevne er nedsat tilstrækkeligt. 
Betingelserne for at få en hel eller halv invalidepension, kan 
du læse om i forsikringsbetingelserne på lppension.dk 

Når du får hel eller halv invalidepension, får du også 
hel eller halv bidragsfritagelse. Bidragsfritagelse sikrer, at 
størrelsen af dine pensioner bevares, uden at du selv skal 
indbetale til pensionsordningen. 

Når du får invalidepension, er dine eventuelle børn 
under 21 år berettiget til børnepension.

H V I S  D U  B L I V E R  S Y G  …

skal du kontakte os. Du kan også logge på lppension.dk, hvor 

du kan læse mere om dine dækninger og søge om en udbetaling.
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FLERE OPLYSNINGER

Læs medlemsbladet 
[pan’sjo’n] 
To gange om året sen-
der vi dig medlemsbladet 
[pan’sjo’n]. Her orienterer vi fx 
om aktuelle emner og lovæn-
dringer, som kan have betyd-
ning for din LærerPension. Her 
kan du også følge udviklingen 
i Lærernes Pension, læse om 
vores investeringer og om 
afkastet.

Brug Pensionsinfo 
Har du flere pensionsordnin-
ger, kan du få et samlet over-
blik på www.pensionsinfo.dk 
over alle dine pensionsforhold.
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Tilmeld dig e-boks
Hvis du opretter en e- boks, får 
du en elektronisk postkasse. 
Du kan melde din post fra os 
til e- boks, så du slipper for at 
få den med posten. Log på 
e-boks og meld dig til. 

Hvis du vil klage …
… skal du kontakte vores 
klageansvarlige. Find ud 
af hvordan under “Kontakt 
os” på www.lppension.dk. 

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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Brug vores hjemmeside
På www.lppension.dk kan du 
finde mange oplysninger om 
pensionsordningen og om os. 

Du kan se din egen pensions-
ordning og følge med i 
ud viklingen i fx din alders-
pension, dine forsikringer og 
din opsparing. 


