
Invalidepension vs. lovgivningen

Værd at vide:
 

•	 Udbetalingen af invalidepension fra Industriens 

Pension suspenderes, så længe man er i ressource-

forløb. 

•	 Opsparingen til pension fortsætter, mens man er i 

ressourceforløb. Den bliver ikke modregnet i de of-

fentlige ydelser.

•	 Retten til at få udbetalt et engangsbeløb som følge 

af tab af erhvervsevne ændres ikke, selv om man er 

i ressourceforløb. Det kan altså stadig godt betale 

sig at søge om at få udbetalt de mindst 100.000 

kroner, der er standarddækningen i Industriens Pen-

sion, hvis man mister mindst havldelen af erhvervs-

evnen.

•	 Sagsbehandlingstiden er kort, og udbetalingen er 

ikke afhængig af en afgørelse fra det offentlige. 

Man kan få invalidepension fra Industriens Pension, 

selv om man ikke kan få førtidspension.

•	 Der bliver ikke modregnet i ens invalidepension, 

selv om man får tilkendt førtidspension.

Der er de senere år indført en række æn-
dringer på førtidspensions- og fleksjob-
området, som muligvis har skabt usikker-
hed om rettighederne til invalideydelser 
fra ens pensionsselskab. Blandt andet er 
der indført et ressourceforløb for poten-
tielle førtidspensionister af  mellem ét og 
fem års varighed. I den periode modta-
ger man en ydelse fra det offentlgie, som 
modregnes 100 procent i andre indtæg-
ter - også invalidepension fra Industriens 
Pension. Derfor har vi gjort det muligt at 
stille invalidepensionen i bero, så længe 
ressourceforløbet varer. 

For at sikre, at medlemmer, der varigt mi-
ster deres erhvervsevne, får de penge fra 
os, som de har ret til, styrker vi informati-
onsarbejdet vedr. invalidepension.

Som arbejdsgiver kan I hjælpe ved at sør-
ge for, at jeres ansatte er informeret om 
reglerne.

”Jeg blev overrasket over, at 

det gik så hurtigt at få inva-

lidepension - og blev samti-

dig meget glad, selvfølgelig. 

Det er virkelig dejligt at vi har 

fået en slat penge, for det 

er svært at klare sig for min 

kones løn alene.”
Dung Xuan Dinh 
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