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Hvad kan du få udbetalt?
De efterladte får typisk udbetalt hele 
opsparingen, dog som minimum 
et skattefrit engangsbeløb (døds-
faldssum), hvis afdøde var aktivt 
medlem i Industriens Pension, ikke 
begyndt at få udbetalt pension og 
under 67 år.

Skattereglerne er som 
hovedregel: 
Engangsudbetalingen er skattefri. 
Der skal dog betales en boafgift og 
i visse tilfælde desuden en stats-
afgift på 40%. Se mere på  
industrienspension.dk/skat.

Vi behandler oplysninger om dig 
For at vurdere, om vi kan udbetale 
fra afdødes pensionsordning, er vi 
nødt til at behandle de oplysninger, 
som vi får om dig. Det giver person-
dataforordningens artikel 6 os lov til. 
Når vi udbetaler pengene, videre-
giver vi dit CPR-nummer. og belø-
bets størrelse til Nets, hvis vi skal 
udbetale til Nemkonto. Vi videregiv-
er også oplysninger til Skifteretten 
og Skattestyrelsen.

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

Jeg bekræfter, at afdøde mig bekendt ikke efterlader sig 
• ægtefælle / registreret partner
• samlever
• børn og disses børn
• arvinger efter testamente.

Afdødes navn Afdødes CPR-nummer

Afdødes familieforhold

Navn CPR-nummer

Adresse

Postnummer og by

Telefon Evt. e-mail

Oplysninger om dig

Din relation til afdøde
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Jeg er indforstået med, at fortier jeg oplysninger, eller er oplysningerne ikke 
rigtige, kan Industriens Pension kræve, at jeg tilbagebetaler beløb, som jeg har 
fået udbetalt fra afdødes forsikring.

Pengeinstituts navn

Reg. nr. Kontonummer

Pengene skal udbetales til:

Dato Underskrift

Din underskrift

• NemKonto
Vi kan ofte udbetale pengene med det samme, når vi skal udbetale til Nem-
Konto.

• Anden konto:

Hvis du ønsker udbetaling til en anden konto end NemKonto, skal du indsende 
dokumentation for, at det er din egen konto. Både dit navn og kontonummer skal 
tydeligt ses sammen. Du skal også sende kopi af billedlegitimation, fx pas eller 
kørekort. Hvis du ikke indsender fyldestgørende dokumentation, eller der er fejl i 
det kontonummer, som du har oplyst, udbetaler vi til din NemKonto. 
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