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TILLÆG TIL DE ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR 

ARBEJDSMARKEDSPENSIONSORDNINGEN I INDUSTRIENS PENSION 

Dette tillæg til forsikringsbetingelserne fastsætter overgangsreglerne for de forsikrede og deres 

efterladte i forbindelse med overgang fra gennemsnitsrentevilkår til markedsrentevilkår i 

Industriens Pension. 

 

 

§ 1 Overgang til markedsrente  

pr. 1. december 2011 

Al opsparing i Industriens Pension overgår 

den 1. december 2011 til markedsrentevilkår, 

medmindre andet er bestemt i dette tillæg i 

forsikringsbetingelserne. 

 

§ 2 Fordeling af kollektivt bonuspotentiale 

Ved overgangen til markedsrente pr. 1. 

december 2011 opgøres det kollektive 

bonuspotentiale for den del af 

pensionsopsparingen, der overgår til 

markedsrente. 

 

Stk. 2 

Den 1. juni 2012 bliver det kollektive 

bonuspotentiale, der er opgjort i henhold til 

stk. 1, udloddet til forsikrede, der var 

medlemmer i pensionsordningen den 1. 

december 2011, og som fortsat er medlemmer 

i pensionsordningen den 1. juni 2012, 

medmindre andet er bestemt i dette tillæg. 

Deres andel af det kollektive bonuspotentiale 

sættes ind på deres pensionsopsparing. Er 

medlemskabet ophørt inden den 1. juni 2012, 

modtager medlemmet ikke udlodning. 

 

Stk. 3 

Overførsler til Industriens Pension, der er 

modtaget den 25. august 2011 eller senere, er 

ikke omfattet af udlodningen af kollektivt 

bonuspotentiale. 

 

§ 3 Pensioner, der er under udbetaling  

pr. 1. december 2011 

Pensionsopsparing vedrørende pensioner, 

som er under udbetaling pr. 1. december 

2011, overgår ikke til markedsrentevilkår, men 

fortsætter uændret med gennemsnitsrente-

vilkår. 

 

§ 4 Alderspensionering i perioden  

fra 1. december 2011 til 1. juni 2012 

Pensionsopsparing for medlemmer, som 

begynder at få deres livsvarige alderspension 

udbetalt i perioden 1. december 2011 til den 1. 

juni 2012, overgår ikke til markedsrentevilkår, 

men fortsætter uændret med gennemsnits-

rentevilkår og omfattes ikke af engangs-

udlodningen af det kollektive bonuspotentiale. 

Eventuel ekstrapension fortsætter dog 

uændret på markedsrentevilkår.  

 

§ 5 Ydelser ved dødsfald indtrådt  

inden 1. juni 2012 

Pensionsopsparing efter medlemmer, der 

afgår ved døden i perioden fra 1. december 

2011 til 1. juni 2012, overgår ikke til 

markedsrentevilkår, men fortsætter uændret 

med gennemsnitsrentevilkår og omfattes ikke 

af engangsudlodningen af det kollektive 

bonuspotentiale. Eventuel ekstrapension 

fortsætter dog uændret på markedsrentevilkår.  
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§ 6 Medlemmer med bidragsfri dækning 

eller bidragsfritagelse 

Medlemmer med bidragsfri dækning eller 

bidragsfritagelse er omfattet af § 1 og § 2 i 

dette tillæg, og disse medlemmers opsparing 

overgår derfor også til markedsrente pr. 1. 

december 2011. 

 

§ 7 Ydelser sat i forhold til hinanden 

Ydelser, der størrelsesmæssigt er reguleret i 

forhold andre ydelser, som fx invalidepension, 

der svarer til den forventede livsvarige 

alderspension, vil efter overgangen til 

markedsrentevilkår pr. 1. december 2011 ikke 

længere blive reguleret i forhold til hinanden.  

 

§ 8 Medlemmer med særlige dækninger 

Enkelte medlemmer har dækninger, som 

afviger fra standardordningen, herunder blandt 

andet hvilende invalidepension og hvilende 

børnepension. På udbetalingstidspunktet kan 

ydelsen ændres til gennemsnitsrentevilkår 

med henblik på at mindske sandsynligheden 

for fald i ydelserne i udbetalingsperioden. 

 

§ 9 Aldersafhængig sammensætning af 

investeringsprofil 

For den del af opsparingen, der ikke er 

ekstrapension, gælder, at de i de almindelige 

forsik-ringsbetingelser, med ikrafttræden den 

1. december 2011, § 20, stk. 4, beskrevne 

investeringsprofiler først anvendes fra den 1. 

juni 2012. I perioden fra 1. december 2011 til 

den 31. maj 2012 er sammensætningen af 

investeringsaktiver den samme uanset alder.  

 

 

§ 10 Ikrafttræden  

Dette ”Tillæg til de Almindelige 

forsikringsbetingelser for arbejdsmarkeds-

pensionsordningen i Industriens Pension” er 

vedtaget af Industriens Pensions bestyrelse 

den 24. august 2011 og får virkning fra samme 

dato. Tillægget er gældende, indtil bestyrelsen 

beslutter andet.  


