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Hvordan er du dækket?
Hvad skal du gøre nu?

 kort  

om din nye  
pensionsordning

din lærerpension
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Brug lidt tid på din nye   

 pension nu!

PENSION haNDlER OM DIN økONO MI. hvad du fx har at leve af, når du træk
ker 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 løn
seddel, og se om pengene passer. På vores hjemme
side kan du se dine indbetalinger måned for måned.
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Brug lidt tid på din nye   

 pension nu!

Pension
• Livsvarig alderspension
• Børnepension

Hvis du får problemer med helbredet
• Invalidepension
• Bidragsfritagelse
• Børnepension

Ved din død
• Livsvarig ægtefælle-/samleverpension
• Børnepension

HVad Får du udbetaLt?
LærerPension sikrer dig en opspa
ring til din alderdom og forsikringer 
ved invaliditet og død. Pensions
ordningen vil typisk indeholde:

læs meget mere På lPPension.dk
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Hvad skal du gøre nu?

du skaL tage stiLLing tiL:
•  Om du skal sende pensionserklæringen til os
•  Hvem der kan få pengene, når du dør
•  Om du vil overføre andre pensionsordninger til os

I princippet er din Lærer
Pension ”sat i søen”. den 
indeholder fra starten alle 
forsikringer ved død og invali
ditet. Der kan dog være situa
tioner, 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 invalidepen
sion, bidragsfritagelse og 

børnepension ved invaliditet, 
men du har fortsat de andre 
dækninger i ordningen. Vi 
ændrer din LærerPension, og 
du får en ny pensionsoversigt 
fra os.

Pensionserklæringen
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Hvad skal du gøre nu?

Hvem skal  
have pengene, når 
du dør? 
når du dør, bliver der 
udbetalt en livsvarig 
ægtefællepension 
til en ægtefælle eller 
en registret partner, 
hvis du efterlader 
dig en sådan. er du 
ikke gift, bliver der 
udbetalt en livsvarig 
samleverpension til 
din samlever, hvis han 
eller hun opfylder en 
række betingelser ved 
din død. 

en samlever er enten en person: 
•  medlemmet venter, har eller har 

haft et barn sammen med og 
•  medlemmet boede sammen 

med på tidspunktet for sin død, 
eller som medlemmet har boet 
sammen med, og den fælles 
bopæl alene er ophørt fordi, 
medlemmet eller samleveren 
er kommet på plejehjem eller 
lignende

eller som en person:
•  medlemmet kunne gifte sig 

eller indgå registreret partner
skab med og 

•  som medlemmet senest tre 
måneder før medlemmets 
død har oprettet testamente 
til fordel for samleveren, som 
svarer mindst til den tvangsarv, 
en ægtefælle ville få (ifølge 
loven), og 

•  som medlemmet har haft fælles 
bopæl med i de sidste to år før 
sin død eller tidligere har boet 
sammen med i en sammen
hængende periode på mindst 
to år, og den fælles bopæl alene 
er ophørt fordi, medlemmet 
eller samleveren er kommet på 
plejehjem eller lignende.
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Hvad skal du gøre nu?

Vil du overføre andre  
pensionsordninger til os?

har du en pensionsordning, fx fra en tidligere 
ansættelse i et andet selskab, kan den even
tuelt overføres til os. det kan give dig et bedre 
overblik at have dine ordninger ét sted. 

en overførsel koster ikke noget hos os, så 
længe du har en ordning med indbetaling. Du 
skal måske betale et beløb til det selskab, du 
flytter fra. 

vi anbefaler, at du søger vejledning hos os.

P l u s P e n s i o n  -  P r i v a t  o P s P a r i n g

Ønsker du selv at spare mere op til pensionen, 

kan du indbetale til en privat PlusPension. 

Ring til os, og hør om dine muligheder.

FÅ EKSTRA

plus på kontoen i din aldER doM

PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

137033 Brochure PlusPension_ny.indd   1
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Hvad skal du gøre nu?



8

… Ved dødsFaLd
ved din død udbetaler vi en livsva
rig ægtefælle-/samleverpensionen 
til din ægtefælle eller en samlever, 
som opfylder bestemte betingel
ser. Læs mere under ”Hvem skal 
have pengene, når du dør?”

når du dør, er dine børn under  
21 år berettiget til børnepension.

Hvad sker der?

…når du går På Pension?
du kan få din  alderspension udbetalt, 
når du fylder 65 år, hvis du er fratrådt din 
stilling. er du interesseret i det, skal du 
kontakte os.

ønsker du udbetaling før eller efter 
du er fyldt 65 år, skal du også kontakte 
os. du kan tidligst få pensionen udbetalt, 
når du er fratrådt og fyldt 60 år.

når du får alderspension, er dine børn 
under 21 år berettiget til børnepension.
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Hvad sker der?

… HVis du Får ProbLemer med HeLbredet?
Hvis din LærerPension har forsikringer ved invaliditet, er du 
berettiget til udbetaling af en hel eller halv invalidepension,
når din erhvervsevne er nedsat tilstrækkeligt. Betingel
serne for at få en hel eller halv invalidepension, kan du læse 
om i forsikringsbetingelserne.

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 hel invalidepension, er dine børn under 21 år 
berettiget til børnepension.

l æ s  f o r s i k r i n g s  b e t i n g e l s e r n e

På vores hjemmeside kan du finde de forsikringsbetin-

gelser, der gælder for din LærerPension. Her kan du 

læse mere om dine pensioner og finde hvilke betingel-

ser, der er for en eventuel udbetaling og meget mere.
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Flere oplysninger

regler og betingelser
På vores hjemmeside kan du 
finde vores forsikringsbetin
gelser, som præcist fortæller, 
hvad der gælder for de enkelte 
pensioner og forsikringer. 

brug Pensionsinfo
har du flere pensionsordnin
ger, kan du få et samlet over
blik på www.pensionsinfo.dk 
over alle dine pensionsforhold. 
du kan få en statusrapport og 
fx beregne din efterløn. 
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Læs medlemsbladet 
[pan’sjo’n]
to gange om året sender vi dig 
medlemsbladet [pan’sjo’n]. 
her orienterer vi fx om aktuelle 
emner og lovændringer, som 
kan have betydning for din 
LærerPension. Her kan du også 
følge udviklingen i Lærernes 
Pension, læse om vores inve
steringer og om afkastet.

Hvis du vil klage
ønsker du at klage, kan 
du kontakte vores klage
ansvarlige eller sende din 
klage til Ankenævnet for 
forsikring. oplysninger om 
din klagemulighed finder 
du på vores hjemmeside 
under ”kontakt os”.

tilmeld dig e-boks
hvis du opretter en e boks, 
får du en elektronisk 
postkasse. du kan melde 
din årsudsendelse fra os til  
e boks, så du slipper for at få 
den med posten hvert år. du 
kan se, hvordan du skal gøre 
på vores  hjemmeside. 
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brug vores hjemmeside
På www.lppension.dk kan du 
finde mange oplysninger om 
pensionsordningen og om os. 
under ”din Pension” kan du 
se din egen pensionsordning 
og følge med i udviklingen 
i fx din alderspension, dine 
forsikringer og din opsparing. 
du kan foretage forskellige 
beregninger, hente blanketter, 
brochurer og meget andet.


