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Jeg bekræfter, at jeg er værge for afdødes umyndige barn, og at afdøde mig 
bekendt ikke efterlader sig ægtefælle / registreret partner eller samlever.

Jeg bekræfter også, at 
 � afdøde har ingen andre børn.
 � afdøde har andre børn. Deres navne og adresser er:

Adresse

Postnummer og by

Telefon Evt. e-mail

Afdødes navn Afdødes CPR-nummer

Oplysninger om dig

Værgemål
Børn og unge under 18 år, som ikke 
er gift, er umyndige. Det betyder, at 
de har en værge, som kan handle 
på barnets vegne i økonomiske 
forhold. 

Den, som har forældremyndigheden 
over barnet, er automatisk værge for 
barnet. 

De løbende ydelser udbetales nor-
malt til barnets NemKonto.  
Industriens Pension giver besked 
til statsforvaltningen om denne ud-
betaling, da statsforvaltningen skal 
føre tilsyn med værgen. Justitsminis-
teren fastsætter reglerne for tilsynet.

Hvad kan barnet 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.

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, videregiv-
er vi dit CPR-nummer. og belø-
bets størrelse til Nets, hvis vi skal 
udbetale til Nemkonto. Vi videregiver 
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.

Afdødes familieforhold

Navn CPR-nummer

Adresse

Postnummer og by

Telefon Evt. e-mail

Oplysninger om umyndigt barn

Navn Adresse

Postnummer og by

Navn Adresse

Postnummer og by
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Du kan ikke vælge om
Dit valg af udbetalingsform er bin-
dende, og du kan ikke ændre det på 
et senere tidspunkt.

Forvaltningskonto
Udbetales der i alt over 75.000 kr. til 
barnet i forbindelse med dødsfaldet, 
skal der oprettes en forvaltningskon-
to til barnet. Forvaltningskontoen 
ophører, når barnet bliver 18 år.

Skat
En engangsudbetaling er som 
hovedregel skattefri. Der skal dog 
betales en boafgift på 15 % og i 
visse tilfælde desuden en statsafgift 
på 40 %. Se mere på  
industrienspension.dk/skat.

Der kan være en skattemæssig 
fordel ved at vælge, at barnet skal 
have mest muligt som månedlige 
udbetalinger. Her anbefaler vi, at du 
ringer til os på 70 33 70 70. 

Hvis barnet fylder 24 år i løbet af 
udbetalingsperioden, skal vi trække 
40 % i afgift samt boafgift af det 
resterende beløb. Herefter får barnet 
udbetalt pengene som et engangs-
beløb.

Vælg, hvordan du vil foretrække en eventuel udbetaling fra pensionsordningen 
(sæt 1 kryds):

 � Jeg ønsker, at barnet får mest muligt som en engangsudbetaling.
 � Jeg ønsker, at barnet får mest muligt som månedlige udbetalinger over 15 

år.

Har du spørgsmål eller brug for vejledning om udbetalingsformen, er du velkom-
men til at ringe til os på 70 33 70 70.

Side 2

Eventuel engangsudbetaling

Udbetaling til forvaltningskonto?
Vi skal sætte en eventuel engangsudbetaling ind på en forvaltningskonto, hvis 
1. barnet har en forvaltningskonto i forvejen.
2. det forventes, at barnets samlede formue kommer over 75.000 kroner, inklusiv 

udbetalinger fra andre pensionsordninger, forsikringer eller arv efter afdøde.
Ellers kan pengene blot sættes ind på en almindelig bankkonto.

Vælg konto:
• NemKonto 

Vi kan ofte udbetale pengene med det samme, når vi skal udbetale til NemKonto.

• Forvaltningskonto

• Anden konto:

Pengeinstituts navn

Reg. nr. Kontonummer

Udbetaling

Eventuelle månedlige udbetalinger 

Pengene skal udbetales til:
• NemKonto

• Anden konto:

Pengeinstituts navn

Reg. nr. Kontonummer

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


