
* OBS!
Har du en LærerPension, er det sandsynligt, at en del af dit fradrag allerede er brugt på den. Det kan 
du tjekke på lppension.dk/indbetalinger. Hvis dine samlede indbetalinger til ratepension hos os kommer 
over de 60.900 kroner i 2023, kanaliserer vi automatisk det overskydende beløb over i en livsvarig 
alderspension. Det gør vi, for at du ikke skal få et skattesmæk.

HVAD KOSTER DET?

Administration
Du betaler 1 procent af hver 
ind betaling i administration, 
uanset om det er en fast 
månedlig ind betaling eller 
lejlighedsvise indskud. 
I de måneder, hvor der ikke 
bliver indbetalt noget, betaler 
du mellem 15 og 30 kroner 
i administration.

Medlemskapital
Et beløb, der svarer til 5 procent 
af dine indbetalinger, går til 
Medlemskapital. Når din 
PlusPension bliver udbetalt, 
bliver den for højet med et 
tillæg fra medlemskapitalen. 
Tillægget kan ændres.

PLUSPENSION ER ET TILBUD TIL MEDLEMMER 
OG DERES HUSSTAND OM EKSTRA OPSPARING. 

Ratepension, Aldersopsparing  
eller Alderspension
PlusPension oprettes som en ratepension, en aldersopsparing 
eller en livs varig alderspension. Du bestemmer. Forskellen er 
skatteregler og måden, du får pengene udbetalt på:

Ratepension 
• Du får pengene udbetalt månedligt i mindst 10 og højst 30 år.
•  Du kan få fuldt skattefradrag for 60.900* kroner i indbetalinger  

i 2023. Beløbsgrænsen gælder alt, hvad du indbetaler både hos  
os og eventuelt andre steder.

• Du skal betale almindelig indkomstskat af udbetalingerne.

Aldersopsparing
• Du kan få pengene udbetalt på en gang, over en periode eller livsvarigt.
•  Er der mere end 7 år til, du når folkepensionsalderen, må du i 2023 

maksimalt indbetale 8.800 kroner om året. Er der mindre end 7 år til, 
må du indbetale op til 56.900 kroner om året. Beløbsgrænserne  
gælder alt, hvad du indbetaler både hos os og eventuelt andre steder.

• Du kan ikke trække indbetalingerne fra i skat.
• Du skal ikke betale skat af udbetalingen.

Livsvarig alderspension
• Du får pengene udbetalt månedligt resten af livet.
• Der er ingen begrænsning på, hvor meget du må indbetale.
• Du skal betale almindelig indkomstskat af udbetalingerne.

FÅ EKSTRA

plus på kontoen
I DIN ALDERDOM 

Rente
Vi forrenter din PlusPension 
med vores depotrente, som 
i 2023 er på 4 procent før 
skat. Vi fast sætter renten 
i slutningen af året, men 
den kan ændres løbende.
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HVAD NU HVIS ...
… DU DØR, FØR PENGENE ER UDBETALT?
•  Hvis din ordning indeholder en livsvarig  

alderspension, er der knyttet en garanteret  
udbetaling på op til ti år til. 

•  Hvis du har en ratepension eller en alders- 
opsparing, bliver opsparingen udbetalt, hvis  
du dør før, du har fået hele din PlusPension 
udbetalt.

... DU FÅR PROBLEMER MED HELBREDET?
•  Får du problemer med helbredet før pensions- 

alderen, kan du i visse situationer få udbetalt  
pengene fra din PlusPension, hvis den er  
oprettet som en ratepension eller aldersop-
sparing.
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Lovgivning pålægger 

os at gøre dig opmærk-

som på, at vi – som alle 

pensionsselskaber – 

kun fortæller om vores 

egne produkter, og at 

vores rådgivning der-

med ikke er uvildig.

HVIS DU VIL KLAGE,
skal du kontakte vores 
klageansvarlige. Find  
ud af hvordan under  
“Kontakt os” på  
lppension.dk/ kontakt/
Bliver du ikke enig med 
vores klage ansvarlige,  
kan du klage til Anke-
nævnet for For sikring.  
Du finder et klageskema  
på www.ankeforsikring.dk

TRE SKRIDT TIL DIN PLUSPENSION

1  Overvej, hvordan du vil indbetale
• Et fast månedligt beløb, som du selv bestemmer.
•  Et engangsbeløb, når du vil.  

2  Vælg enten
• Ratepension
• Aldersopsparing
• Livsvarig alderspension

3 a  Er du medlem? – Sæt selv i gang
• Log ind på lppension.dk.
• Beregn under ”Spar ekstra op”.
• Sæt din PlusPension i gang.

3 b  Er du ikke medlem – Send os en aftale
• Gå på lppension.dk.
• Beregn under ”Spar ekstra op”.
• Udfyld og send Aftale om PlusPension.

Brug beregne-
ren på 
lppension.dk, 
og se, hvad 
det kan blive 
til. Du behøver 
ikke logge på.

HVEM FÅR PENGENE UDBETALT?
Med mindre du har bestemt noget andet, bliver opsparingen bliver automatisk 
udbetalt til dine nærmeste pårørende, hvis du dør, før du har fået hele din PlusPension 
udbetalt. Ønsker du at ændre på det, skal du logge dig ind under Selvbetjening på 
lppension.dk og gøre det. 

Nærmeste pårørende er:
•  Ægtefælle el. registreret partner
•  En samlever med fælles bopæl:

•  som du enten har boet sammen med de sidste to år inden, du dør eller
•  som du venter, har eller har haft et barn med og som du bor med.

•  Livsarvinger, fx børn, børnebørn osv.
•  Arvinger ifølge testamente
•  Arvinger ifølge loven


