
 
 
 
 
Tillæg til de Almindelige forsikringsbetingelser for arbejdsmarkedspensionsordningen 
gældende fra den 1. januar 2009 for medlemmerne fra PNN PENSION og PHI pension 
 
Industriens Pensionsforsikring A/S, cvr. nr. 16614130 (Industriens Pension) er pr. 1. januar 2009 fusioneret 
med pensionskassen for Nærings- og Nydelsesmiddelområdet, cvr. nr. 16392189, (PNN PENSION) og 
Pensionskassen for Håndværk og Industri,- PHI pension (PHI pension), cvr. nr. 16619744, med Industriens 
Pension som det fortsættende selskab. 
 
Med virkning fra og med den 1. januar 2009 har overenskomstparterne bestemt, at virksomhedernes 
indberetning og indbetaling af pensionsbidrag i henhold til de overenskomster og aftaler mv., der giver ret og 
pligt til en pensionsordning i henhold til § 1, skal ske til Industriens Pension på Industriens Pensions 
aftalegrundlag. Virksomhedernes rettidige indberetning og indbetaling af pensionsbidrag for år 2009 skal dog 
ske til AP Pension, der er berettiget til at modtage indberetning og indbetaling af pensionsbidrag på 
Industriens Pensions vegne. 
 
§ 1 Hvem er omfattet af tillægget 
Tillægget er gældende for de medlemmer i Industriens Pension, der før den 1. januar 2010 er eller har været 
berettiget og forpligtet til medlemskab i medfør af overenskomster mellem NNF (landbrugsgruppen) og 
Slagteriernes Arbejdsgiverforeninger (SA) samt NNF-Håndværk/Industrigruppen og 
arbejdsgiverorganisationerne under BKD eller andre tilsvarende af NNF indgåede overenskomster, eller for 
hvem der i henhold til overenskomster eller aftaler skal indbetales pensionsbidrag efter tilsvarende regler 
som fastsat i ovenstående overenskomster.  
 
Stk. 2 
Tillægget gælder ikke for den del af forsikringsdækningen eller pensionsopsparingen, som vedrører 
indbetalinger til Industriens Pension, der ikke er omfattet af stk. 1. 
  
§ 2 Indbetalinger og ydelser mv. i 2009 
I 2009 gælder følgende regulativer for indbetalinger og ydelser mv.: 
 

1. Pensionsregulativet for medlemmer i Pensionskassen for Håndværk og Industri optaget før 28. 
februar 2000, der trådte i kraft den 15. december 2008, som blev ændret med virkning fra og med 
den 30. april 2009. 
 

2. Pensionsregulativet for medlemmer i Pensionskassen for Håndværk og Industri optaget den 28. 
februar 2000 eller senere, samt medlemmer optaget før denne dato, der har ladet sig omtegne til 
dette regulativ, der trådte i kraft den 15. december 2008, som blev ændret med virkning fra og med 
den 30. april 2009. 
 

3. Pensionsregulativet for medlemmer i Pensionskassen for Nærings- og Nydelsesmiddelområdet 
optaget før 28. februar 2000, der trådte i kraft den 15. december 2008, som blev ændret med 
virkning fra og med den 30. april 2009. 
 

4. Pensionsregulativet for medlemmer i Pensionskassen for Nærings- og Nydelsesmiddelområdet 
optaget den 28. februar 2000 eller senere, samt medlemmer optaget før denne dato, der har ladet 
sig omtegne til dette regulativ, der trådte i kraft den 15. december 2008, som blev ændret med 
virkning fra og med den 30. april 2009. 

 
De almindelige forsikringsbetingelser af 11. december 2007, ændret den 13. marts 2009 for forsikringer i 
Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension finder ikke anvendelse for indbetalinger og ydelser mv. i 
henhold til de ovennævnte regulativer frem til og med 2009, medmindre andet er direkte bestemt i dette 
tillæg. 
 
 
 
§ 3 Hvilende dækninger pr. 1. januar 2010 



Alle dækninger i henhold til regulativerne nævnt i § 2 omskrives med virkning fra og med den 1. januar 2010 
til hvilende dækninger, medmindre andet er direkte bestemt i dette tillæg. Dækninger under udbetaling 
ændres ikke. 
 
Stk. 2  
Medlemmer, der er bevilget bidragsfri dækning den 1. januar 2010, opretholder forsikringsdækningen i fuldt 
omfang, indtil udløb af den bidragsfri dækning i overensstemmelse med reglerne i regulativerne nævnt i § 2 i 
op til samlet 12 måneder.  
 
Stk. 3 
For medlemmer med ret til invalidesum, der er bidragsfrit dækket i henhold til stk. 2 gælder, at retten til 
invalidesum først indtræder, når medlemmets erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykkestilfælde 
skønnes varigt nedsat med 2/3 eller mere af den fulde erhvervsevne. Bedømmelsen af 
erhvervsevnenedsættelsen sker som angivet i bestemmelsen om invalidepension og bidragsfritagelse i de 
Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionsordningen. 
 
Stk. 4  
For medlemmer med ret til børnesum, der er bidragsfrit dækket i henhold til stk. 2, gælder, at medlemmets 
børn under 21 år har ret til børnesum (gruppeforsikring), hvis medlemmet dør inden udløb af den bidragsfri 
dækning. Retten til børnesum tilkommer også stedbørn under 21 år, der faktisk blev forsørget af medlemmet.  
 
Stk. 5 
Medlemmer i fleksjob, der ved udgangen af 2009 var omfattet af pensionsregulativerne nævnt i dette tillægs 
§ 2, nr. 2. og nr. 4., har kun ret til ydelser ved invaliditet fra Industriens Pension, hvis invaliditeten ikke har 
sammenhæng med den eller de lidelser, der medførte at medlemmet blev berettiget til et fleks- eller 
skånejob, jf. § 6, stk. 2, i de nævnte pensionsregulativer. 
 
Stk. 6 
Stk. 5 finder ikke anvendelse, hvis medlemmet har været medlem i PNN PENSION, PHI pension eller 
Industriens Pension de sidste 4 år forud for det tidspunkt, hvor betingelserne for ydelser ved invaliditet i de 
Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension er 
opfyldt. 
 
§ 4 Børnepension 
Når et medlem med ret til børnepension afgår ved døden, fylder 67 år eller bliver berettiget til 
invalidepension, har medlemmets børn ret til børnepension indtil den 1. i måneden efter barnet er fyldt 21 år.  
 
Stk. 2 
Udbetalingen af børnepension begynder tidligst, når udbetaling af overenskomstberettiget løn ophører. 
Retten til børnepension tilkommer også stedbørn under 21 år, der faktisk er blevet forsørget af medlemmet. 
 
Stk. 3 
Hvis begge forældre er døde, forhøjes børnepensionen til det dobbelte. 
 
§ 5 Depotsikring – engangsydelse ved dødsfald (gruppeforsikring) 
For medlemmer der har ret til depotsikring, omfatter sikringen alene det hvilende depot pr. 31. december 
2009.  
 
Stk. 2  
Hvis et medlem dør, før udbetalingen af alderspensionen er begyndt, udbetales en depotsikring svarende til 
60 pct. af det hvilende pensionsdepot pr. 1. januar 2010 (før evt. afgifter) til nærmeste pårørende eller 
eventuelle begunstigede, jf. stk. 3. 

 
Stk. 3 
Når udbetalingen af alderspensionen begynder nedtrappes depotsikringen med 1/60 pr. måned, således at 
depotsikringen bortfalder helt 5 år efter alderspensionering. Nedtrapning af depotsikring starter senest, når 
medlemmet opnår folkepensionsalderen, selvom der ikke er påbegyndt udbetaling af alderspension, og 
depotsikringen bortfalder helt 5 år efter, at medlemmet har opnået folkepensionsalderen.  
 
 
Stk. 4 
Præmie for depotsikringen betales af det enkelte medlems bonus. Såfremt der ikke er tilstrækkelig bonus til 
at dække præmien for depotsikringen, kan præmien trækkes i medlemmets reserve. 



 
§ 6 Bonus m.v. 
På grund af betydelige forskelle i bonusevnen pr. 1. januar 2009 mellem PNN PENSION, PHI pension og 
Industriens Pension tildeles mindre eller ingen rentebonus eller eventuel anden bonus til de pr. den 
31.12.2009 opsparede depoter fra PNN PENSION eller PHI pension indtil forskellen i bonusevnen i forhold til 
de øvrige pensionsordninger i Industriens Pension er udlignet. 
 
Stk. 2 
Indtil forskellen i bonusevnen er udlignet, jf. stk. 1, kan de pr. den 31.12.2009 opsparede depoter fra PNN 
PENSION eller PHI pension ved overførsel til en anden pensionsordning fratrækkes et højere kursværn end 
det, der måtte være gældende for de øvrige pensionsordninger i Industriens Pension. Dette gælder også, 
hvis overførslen sker mellem flere pensionsordninger i Industriens Pension. 
 
§ 7 Særlig bonushensættelse  
Fra og med 1. januar 2009 erstatter Særlig Bonushensættelse type A ”Medlemmernes Garantikapital”. 
Særlig Bonushensættelse type A reguleres i Lov om finansiel virksomhed og kan anvendes til at dække 
Industriens Pensions tab og ethvert ikke-efterstillet krav mod Industriens Pension, når egenkapitalen 
henholdsvis Særlig bonushensættelse type B er tabt. 
 
§ 8 Indbetalinger efter den 1. januar 2010 
Indbetalinger efter den 1. januar 2010 er underlagt de til enhver tid gældende Almindelige 
forsikringsbetingelser for arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension. 
 
§ 9 Ændringer gældende fra 1. april 2018 
Fra og med 1. april 2018 ændres produktpakken i Industriens Pension. Dette gælder som beskrevet i stk. 2-
4, også for alle tidligere medlemmer af PNN PENSION og PHI pension for hvem, der bliver indbetalt bidrag 
vedrørende april 2018 eller senere, eller som efter denne dato er forsikret uden indbetaling. Medlemmer, der 
før 1. april 2018 har fået ret til betalingsfritagelse og/eller invalidepension eller inden dette tidspunkt har fået 
udbetalt ratepension eller livslang pension, der ikke er ekstrapension, omfattes ikke af den nye 
produktpakke. Medlemmer, der pr. 1. april 2018 er passive, omfattes først med virkning fra det tidspunkt, 
hvor de på grund af ny ansættelse igen får ret og pligt til at få indbetalt til Industriens Pension.  
 
Stk. 2 
De tidligere medlemmer af PNN PENSION og PHI pension bliver omfattet af invalidesum ved 50 procents 
erhvervsevnetab, sum ved visse kritiske sygdomme og dødsfaldssum, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne 
herfor i de almindelige forsikringsbetingelser for pensionsordningen, og hvis de ikke aktivt har valgt 
forsikringerne fra. 
 
Stk. 3 
De tidligere medlemmer af PNN PENSION og PHI pension bliver omfattet af den samme invalidepension, 
som gælder for medlemmer, der optages i Industriens Pension pr. 1. april 2018 eller senere, hvis de i øvrigt 
opfylder betingelserne herfor i de almindelige forsikringsbetingelser. Når medlemmer med ret til en hvilende 
invalidepension i henhold til § 3 bliver omfattet af den almindelige invalidepension i Industriens Pension, 
ophører retten til den hidtidige hvilende invalidepension. Har medlemmet, som en del af sin hvilende 
invalidepension, en individuel opsparing, overføres den til medlemmets øvrige pensionsopsparing i 
forbindelse med ophøret. Medlemmer, der i marts 2018 var omfattet af den almindelige invalidepension i 
Industriens Pension og samtidig havde en hvilende invalidepension fra PNN PENSION og PHI pension, 
beholder dog begge dækninger, indtil en af invalidepensionerne i henhold til de almindelige 
forsikringsbetingelser falder bort. 
 
Stk. 4 
Medlemmer, der er omfattet af den delvise depotsikring fra PNN PENSION eller PHI pension, mister denne 
forsikring og omfattes i stedet af depotsikringen efter de almindelige forsikringsbetingelser for 
pensionsordningen, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. 
 
Stk. 5 
Børnepensioner omfattet af § 4 berøres ikke af ændringerne pr. 1. april 2018. 
 
 
§ 9 Ikrafttræden 
Dette tillæg til de Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen i Industriens 
Pension er vedtaget af Industriens Pensions bestyrelse den 28. november 2017 og træder i kraft fra og med 
den 1. april 2018.  



 
Dette udvidede tillæg erstatter tillæg af 1. december 2009 og er gældende, indtil bestyrelsen beslutter andet. 
 
 


