Sendes til:
Industriens Pension
Att. Medlemsservice
Nørre Farimagsgade 3
DK - 1364 København K

Udbetaling af pensionsordningen
- før pensionering
Jeg ønsker at få udbetalt min pensionsopsparing mod at betale op til 60 % i afgift til staten.
Læs mere om skatter og afgifter på www.industrienspension.dk/skat. Jeg er indforstået med,
at medlemskabet og alle mine rettigheder i Industriens Pension ophører.

Vi anbefaler derfor, at du
ringer til os, hvis dit helbred har
ændret sig, siden du kom ind i
ordningen.

Oplysninger om dig

Vi behandler oplysninger om
dig
For at vurdere, om vi kan udbetale din pensionsordning, er
vi nødt til at behandle de oplysninger, som vi får om dig. Det
giver persondataforordningens
artikel 6 os lov til.Når vi udbetaler pengene, videregiver vi
dit cpr-nr. og beløbets størrelse
til Nets, hvis vi skal udbetale til
Nemkonto. Når vi skal afregne
afgift, videregiver vi også dit
cpr-nr. til SKAT sammen med
oplysninger om afgiften.

Navn

Cpr-nr

Adresse

Land

På industrienspension.dk/
persondata kan du læse mere
om dine rettigheder, hvordan vi
behandler personoplysninger,
hvor længe vi beholder oplysningerne, og hvordan du klager.

Telefon

Postnummer og by

Fødeland

E-mail

Herudover skal du indsende
- Kopi af billedlegitimation med din underskrift, f.eks. pas.

Industriens Pensionsforsikring A/S
Nørre Farimagsgade 3
DK - 1364 København K

Vær opmærksom på!
Du skal være opmærksom på,
at hvis du er syg, er det ikke
sikkert, at du vil kunne tegne en
ny pensionsordning på samme
vilkår som din ordning hos os.

www.industrienspension.dk
Telefon + 45 70 33 70 70
Fax + 45 33 66 80 90

medlemsservice@industrienspension.dk
CVR-nr. 16614130

Side 2

Vi udbetaler til Nemonto
Vi udbetaler til din NemKonto, når vi har modtaget denne blanket fra dig i udfyldt
stand.
Hvis betalingen skal ske til en anden konto end NemKonto?
Hvis betalingen skal ske til en anden konto end NemKonto, så skal du bede din
bank om at udfylde skema ”udbetaling til anden konto end NemKonto”. Skemaet
finder du på vores hjemmeside under ”blanketter”. Skemaet skal sendes til os,
når det er udfyldt, sammen med denne blanket.
Herudover skal du indsende billede-id med din underskrift, f.eks. pas.
Kontoen skal være i EU.
Vi kan ikke behandle sagen, før vi har modtaget denne blanket.
TIN
Vi skal også også have en kopi af dokumentation med dit TIN nummer (Tax Identification Number) fra det land som du bor i.
TIN-nummeret kan være sammensat af tal og nogle gange også bogstaver. TINnummeret kan se forskelligt ud alt afhængigt af, hvilket land du bor i.
Du kan se, hvordan du finder TIN-nummeret i det land, du bor i, ved at gå ind på
www.oecd.org.
Du skal også fortælle os hvilket land, som du er født i.
Frist 14 dage: Deponering
Hvis vi ikke har modtaget dette skema i udfyldt stand inden 14 dage, så lukker vi
sagen.
Har du spørgsmål eller brug for vejledning, er du velkommen til at ringe til os på
70 33 70 70.

Din underskrift
______________________ ____________________________________________
Dato 			
Underskrift
______________________
Cpr-nr
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DK - 1364 København K

www.industrienspension.dk
Telefon + 45 70 33 70 70
Fax + 45 33 66 80 90

medlemsservice@industrienspension.dk
CVR-nr. 16614130

Bilag

Skattepligt i Danmark
Der er vedlagt dokumentation for ophør af skattepligt i Danmark i form af:
Kopi af seneste årsopgørelse, hvor der står Skattepligt ophørt den
____________ (skriv dato)
Udfyldes af SKAT, hvis ovenstående ikke kan fremskaffes.
SKAT bekræfter, at ovenstående persons skattepligt til Danmark er ophørt den
___________ (skriv dato)

Underskrift og stempel fra SKAT

Dato

Din underskrift
______________________ ____________________________________________
Dato 			
Underskrift
______________________

Juli 2022

Cpr-nr
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