
Hvem kan få udbetalt kollektiv ægtefælle-/samleverpension? 
Her kan du se, hvem der kan være berettiget til kollektiv ægtefælle-/samleverpension. De præcise regler fremgår af 
Lærernes Pensions forsikringsbetingelser, afsnit E, og enkepensionsloven/lov om bevarelse af ret til ægtefællepension 
ved separation og skilsmisse (ægtefællepensionsloven). 

Ægtefælle 

En ægtefælle og en frasepareret ægtefælle er berettiget til ægtefælle-/samleverpension, hvis følgende betingelser 
begge er opfyldt: 

1. Ægteskabet er indgået inden medlemmets 67. år
2. Ægteskabet har på dødsfaldstidspunktet bestået i tre måneder. Dette krav gælder dog ikke, hvis dødsfaldet 

skyldes et ulykkestilfælde eller akut infektionssygdom. 

Fraskilt ægtefælle 

En fraskilt ægtefælle kan have bevaret ret til ægtefælle-/samleverpension efter de regler, der er anført i 
enkepensionsloven/ægtefællepensionsloven. 

Disse regler er blandt andet: 

• Ægteskabet skal have varet i mindst fem år
• Den tidligere ægtefælle skal være bidragspligtig over for den fraskilte ægtefælle på skilsmissetidspunktet 
• Den fraskilte ægtefælle må ikke være gift igen
• Den fraskilte ægtefælle skal anmelde kravet til Lærernes Pension. 

Hvis der både er en pensionsberettiget ægtefælle og en fraskilt ægtefælle, kan der blive tale om deling af pensionen. 

Registreret partner 

En registreret partner er berettiget til ægtefælle- samleverpension på samme betingelser som en ægtefælle. 

Hvis en fraskilt hustru har bevaret ret til ægtefælle-/samleverpension, kan en mandlig registreret partner ikke 
fortrænge den fraskilte hustrus ret. 

Samlever 

En samlever er kun berettiget til ægtefælle/samleverpension, hvis der ikke er en pensionsberettiget ægtefælle eller 
registreret partner, herunder en fraskilt, der er berettiget til ægtefælle/samleverpension efter ovenstående regler. 
Derudover defineres en samlever som følger: 

En samlever er enten en person: 

1. som på tidspunktet for dødsfaldet levede sammen på fælles bopæl med medlemmet eller tidligere har haft fælles 
bopæl med medlemmet, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en 
ældrebolig og 

2. venter, har eller har haft et barn sammen med medlemmet. (Denne mulighed gælder per 1. januar 2012).

Eller 

1. en person, der har haft fælles bopæl med medlemmet i de sidste to år før dødsfaldet, eller som tidligere har haft
fælles bopæl med medlemmet i en sammenhængende periode på mindst to år, og den fælles bopæl alene er 
ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder ældrebolig, og 

2. en fælles bopæl skal være etableret før medlemmets 67. år, og 

3. medlemmet skal have oprettet testamente til fordel for samleveren senest tre måneder før dødsfaldet og inden
medlemmets 67. år. Samleveren skal være arveberettiget til mindst samme andel, som en ægtefælle ville være
berettiget til at få i tvangsarv. Det vil sige mindst 1/8 af den samlede arv, hvis medlemmet har livsarvinger (børn 
og disses efterkommere) - eller mindst 1/4 af den samlede arv, hvis medlemmet ikke har livsarvinger, og

4. medlemmet og samleveren skulle kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab før medlemmets 
fyldte 67. år.


