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Pensionsordningen hos SAS Mark ved 
fratrædelse 

I forbindelse med din fratrædelse skal du tage stilling til, hvad der skal ske med din 
pensionsordning i Danica Pension og gruppelivsordningen i Forenede Gruppeliv. 
Der er flere muligheder: 
 

• Videreførelse pensionsordning via ny arbejdsgiver eller privat 

• Overførsel til anden pensionsordning 

• Præmiefri police 

• Henstand 

• Tilbagekøb 

• Videreførelse af grupplivsordningen i Fortsæt Privat Pension 

Videreførelse via ny arbejdsgiver eller privat 
Hvis en ny arbejdsgiver har pensionsordning i Danica Pension kan du beholde din 
pensionsopsparing og de tilhørende forsikringer. Sker videreførelsen på uændrede vilkår, 
sker dette uden afgivelse af helbredsoplysninger. 
. 

Overførsel til anden pensionsordning 
Hvis en ny arbejdsgiver har aftale med andet pensionsselskab, kan du overføre din 
pensionsordning hertil. På den måde får du et bedre overblik og kan samtidig spare de 
omkostninger, som du ellers skulle betale for at beholde ordningen i det gamle selskab. 
Du bør dog kontakte en rådgiver inden en evt. overførsel. 
 
Hvis du har andre private pensionsordninger, f.eks. fra tidligere ansættelsesforhold, kan 
du også overføre pensionsordningen hertil. 

Tidsbegrænsning og omkostninger 
Overførsel eller videreførelse skal ske inden 36 måneder fra du er fratrådt, hvis din 
opsparing er over 46.000 kr. Er din opsparing mindre, er der ingen tidsbegrænsning. 
 
Ved en overførsel til ny eller anden pensionsordning vil det gamle selskab typisk kræve et 
gebyr på 1.400-1.600 kr. I nogle tilfælde dækkes den udgift af det nye pensionsselskab. 
 
Er din pensionsopsparing placeret i markedsrente (aktier m.v.) vil du desuden skulle 
betale handelsomkostninger i forbindelse med overførslen. 
 

Præmiefri police 
Hvis du ikke ønsker at fortsætte indbetalingen til din pensionsordning, bliver den ændret 
til en såkaldt præmiefri police. Det betyder, at din opsparing forrentes på samme vilkår, 
mens forsikringernes dækning enten bliver reduceret eller bortfalder. 
 
Du skal betale en løbende administrationsomkostning til pensionsselskabet på cirka 60 
kroner om måneden. Er din pensionsopsparing ikke særlig stor, vil det sjældent kunne 
betale sig at beholde en præmiefri police.  
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Henstand 
Hvis du efter fratrædelsen har en periode, hvor der ikke indbetales til pensionsordningen 
- for eksempel fordi du venter på at tiltræde i et nyt job, er på orlov eller lignende, kan du 
få henstand.  
 
Det betyder, at pensionsopsparingen bliver stående og forsikringsdækningerne ved død 
og Tab af erhvervsevne fortsætter. Udgiften til forsikringsdækningerne trækkes i din 
opsparing.Henstand gives i op til tolv måneder. 

Tilbagekøb  
Hvis du ikke længere ønsker at have en pensionsordning, kan du tilbagekøbe 
opsparingen, dvs. hæve pengene. 
 
Du skal betale 60 % af opsparingen i afgift til staten, når du hæver pengene. Desuden 
kræver pensionsselskabet typisk et gebyr. 
 

Fortsæt privat pension – SAS medarbejdere 
Ordningen kan efter nærmere aftale fortsættes privat. 
Indbetalingen er minimum kr. 1.000 pr. måned. 
 

• Fortsættelse af dækningerne fra Forenede Gruppeliv 
Ved dødsfald kan vælges kr. 477.016, kr. 954.0320 eller kr. 1.590.053. 
Ved kritisk sygdom kan vælges kr. 142.900, kr. 258.300 eller kr. 466.000. 
Engangssum ved tab af erhvervsevnen kan ikke videreføres. 
 

• Fortsættelse af forsikringsdækningerne fra Danica Pension 
Tab af erhvervsevnedækning kan fortsættes med enten 20% eller 40% af lønnen. 
Såfremt en af dækningerne vælges, skal indbetalingen til opsparing være af samme 
størrelse  
  
Den valgte dækning udbetales løbende, hvis din generelle erhvervsevne på grund af 
sygdom eller ulykke nedsættes til 1/2 eller derunder. Udbetaling sker længst til alder 65 
år.Bestående dækning ved tab af erhvervsevne kan alternativt videreføres individuelt ud 
fra alder og køn. 
 
Såfremt forsikringsdækningerne forhøjes, så skal der afleveres tilfredsstillende 
helbredsoplysninger. 
 
En del af indbetalingen anvendes til de valgte forsikringsdækninger. Den resterende del 
af indbetalingen bliver anvendt til pensionsopsparing. Mulighederne gælder ikke, hvis du 
bliver omfattet af en pensionsordning i Danica Pension via en ny arbejdsgiver. 

Information 
Hvis du har spørgsmål omkring dine pensionsforhold eller ønsker personligt møde, kan 
du kontakte Martin Vesterhede fra Aon Hewitt på telefon 3269 7070 eller via mail 
pension@aon.dk 
I forbindelse med ophør af ansættelsesforholdet, vil du automatisk modtage brev fra både 
AON Hewitt og Danica Pension, hvor du skal tage stilling til hvad der skal ske med dine 
ordninger. 
 
 

Har du spørgsmål? 

Denne information giver et 
hurtigt overblik over 

mulighederne med din 
pensionsordning ved 

fratrædelse. 
Har du behov for yderligere 

oplysninger, er du altid 
velkommen til at kontakte 

Aon Hewitt. 

 

 

Kontakt: 

Aon Hewitt 
Kunderådgivningen 

T+45 32 69 7070 
 

pension@aon.dk 
 

www.aon.dk 
 
 


