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Separation/skilsmisse
og pension
Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen
af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved skilsmisse eller separation. Web-pjecen
anvender alene betegnelsen ”skilsmisse”, men det er de
samme regler, der finder anvendelse ved separation og
bosondring. Pjecen beskriver også hovedreglerne for
kompensationsmulighederne, og du får indblik i, hvordan en eventuel kompensation beregnes og udredes.
Ønsker du en mere fyldestgørende vejledning/rådgivning, der tager udgangspunkt i dine egne forhold, kan
du kontakte dit pensionsselskab eller din advokat.
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Pensionen er din egen, men der kan blive tale om kompensation
Udgangspunktet er, at hver ægtefælle beholder sin pension i tilfælde af skilsmisse. Tommelfingerreglen i loven er
altså, at „pensionen følger med ud af ægteskabet“, dvs.
at alle „rimelige“ pensioner ikke skal deles mellem ægtefællerne.

Loven (og denne web-pjece) gælder alle typer pensionsordninger uanset art og udbetalingsvilkår. Loven gælder altså kapital-, rate- og livrentepensioner m.v., og uanset om pensionsopsparingen er obligatorisk eller frivillig, privattegnet eller en
arbejdsmarkedspensionsordning (såvel overenskomstbaseret
som firmaaftalt), en tjenestemandspension, en ATP-ordning
eller en indekskontrakt m.v. Loven gælder derimod ikke for
invalidepensioner, børnepensioner, gruppelivsordninger og
lignende ordninger, hvor der ikke sker nogen opsparing.

Hvis der er tale om en rimelig pension (pension der svarer
til, hvad der er almindeligt og sædvanligt i forhold til job,
uddannelse, løn og opsparingsforløb), kan der simpelthen
ses bort fra den ved skilsmissen. Den udtages forlods af
bodelingen, som det hedder (tidligere skulle fx rate- og
kapitalpensioner ofte deles ved skilsmisse).

Kompensation
Loven giver mulighed for, at du eller din ægtefælle kan
forlange kompensation i tre tilfælde:

–

Hvis kompensationen ikke kan udredes af det øvrige
bo, er det selve pensionen, der påvirkes.

–

Ægtefæller kan få lavet en ægtepagt, der indeholder
en anderledes fordeling af deres kapital- og ratepensioner, end loven lægger op til.

–

Hvis pensionsordningen og evt. fremtidige indbetalinger er omfattet af særeje, er det allerede aftalt, at den
ikke skal inddrages i skilsmissen og indgå i bodelingen.

1. Urimelig pensionsindbetaling

Hvis en pensionsordning ikke er rimelig, men har karakter
af ekstraopsparing hos den ene ægtefælle. Se side 3.
2. Fællesskabskompensation

I tilfælde, hvor den ene ægtefælle under ægteskabet har
sparet mindre op til pension end normalt, fx fordi vedkommende har været på deltid eller på orlov af hensyn til
familien. Se side 4.

–

Loven om ægtefællers pensionsrettigheder (Lov nr.
483 af 7. juni 2006) omfatter separationer og skilsmisser, der er ansøgt om fra denne dato og fremefter.
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Særlige regler om ægtefællepension
3. Ringe stillet efter langt ægteskab

I tilfælde, hvor ægteskabet har varet i mere end 15 år, og
der er stor forskel mellem ægtefællernes pensionsopsparing. Se side 5.
Også værd at vide

–

Ved kompensation eller deling kan pensioner – som
alt andet indbo og fælles gods – opgøres til en værdi i
kroner og øre. Det er så værdien af pensionen, der skal
indgå i boet.

Hvis man har en pensionsordning, der indbefatter ægtefællepension til den ægtefælle, man nu skal skilles fra, gælder
der særlige regler. Reglerne fremgår af „Lov om bevarelse af
ægtefællepension ved separation og skilsmisse“ og gælder
kun, hvis pensionsordningen er oprettet som et led i et ansættelsesforhold. Det skal være i form af en individuel overlevelsesrente eller en kollektiv ægtefællepension. Loven gælder
uafhængigt af de kompensationsregler og den lovgivning, der
er beskrevet i denne pjece – se mere side 13.
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Kompensationen i tre tilfælde
Eksempel
Urimelig pensionsindbetaling – kompensation

Loven giver som tidligere nævnt i tre tilfælde mulighed
for, at du eller din ægtefælle kan forlange kompensation,
hvis en af jer bliver urimeligt stillet efter skilsmissen:

Den ene ægtefælle har udover sin arbejdsmarkedspension indbetalt til en privat ratepension.

Hvis man mener, at man er berettiget til kompensation,
kan det være en god idé at kontakte en advokat.

På ratepensionen er der på bodelingstidspunktet opsparet 600.000 kr. Ejerægtefællen skal derfor kompensere
den anden ægtefælle med en værdi eller et beløb, der
svarer til halvdelen af denne værdi.

Tilfælde 1 – Urimelig pensionsindbetaling
(Hvis en pensionsordning ikke er almindelig, dvs. rimelig,
men har karakter af ekstraopsparing hos den ene ægtefælle kan ikke-ejerægtefællen forlange at blive godtgjort
for værdien af den urimelige pensionsindbetaling.)

Der skal i denne beregning tages hensyn til beskatningen
af ratepensionen, som er personlig indkomst.

Indhold (klikbar)

Hvis ejerægtefællen ikke kan kompensere ved andet end
selve pensionen, så skal den anden ægtefælle have „udloddet“ halvdelen af ratepensionens værdi, altså 300.000
kr. før skat. Se side 8-9.

Pensionen er din egen, men der
kan blive tale om kompensation
2

Værdien af en pension skal indgå i bodelingen, hvis
1. en ægtefælle af fælles midler har indbetalt på egen
pensionsordning, og
2. indbetalingerne har præg af ekstra opsparing og dermed ikke kan siges at være rimelige bl.a. set i forhold
til den pågældende ægtefælles indtjeningsforhold.
Det kan fx være tilfældet i de situationer, hvor kun den
ene – fx på grund af skattemæssige forhold – foretager ekstra opsparing
3. ægteskabet har varet i mere end 5 år (som udgangspunkt ses der bort fra forudgående samliv).
Ekstraordinære indbetalinger er som udgangspunkt
pensionsindbetalinger, der går ud over, hvad der på
indbetalingstidspunktet svarer til rimelige indbetalinger
til pensioner (dvs. svarende til, hvad andre har i samme
uddannelsesmæssige situation eller i tilsvarende erhverv).
Alt afhængig af erhverv og uddannelse kan der være forskel på, hvad der anses for en ekstraordinær indbetaling.
Fx kan selvstændige eller personer, der er beskæftiget inden for erhverv, hvor pensionsalderen er lavere end andre
erhverv (fx piloter) have et anderledes opsparingsforløb,
end hvad der i almindelighed er sædvanligt.
En ellers usædvanlig indbetaling kan dog godt være
rimelig. Fx hvis den anden ægtefælle også har foretaget

ekstra opsparing i samme grad, eller hvis ægtefællerne er
enige om, at den ringest stillede foretager ekstra pensionsopsparing.
Reglerne for udregningen

Er det konstateret, at den ene ægtefælle har foretaget
en urimelig pensionsindbetaling, så skal kompensationen
udregnes efter følgende regler:
–

–

Hvis den urimelige pensionsindbetaling er sket på
særskilt police eller konto i pensionsselskabet, er det
den fulde værdi af denne pensionsopsparing, der skal
indgå i bodelingen. Det er derfor opsparingens værdi
på bodelingstidspunktet, der skal indgå i beregningen
af, hvad den anden ægtefælle skal kompenseres for.
Hvis den urimelige pensionsindbetaling er sket som
følge af ekstraordinære indbetalinger på en ”rimelig”
pensionsopsparing, fx ved frivilligt bidrag på en generel arbejdsmarkedspension, så skal det først fastsættes, hvor stor den urimelige pensionsindbetaling
er. Spørg i dit pensionsselskab, om de kan hjælpe dig
med beregningen. Det er ikke i alle tilfælde, at selskabet kan hjælpe, da det ikke er altid, at pensionsselskabet har de præcise oplysninger om den ekstraordinære indbetaling.
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Tilfælde 2 – Fællesskabskompensation
I tilfælde, hvor den ene ægtefælle under ægteskabet har
sparet mindre op til pension end normalt, fx fordi vedkommende har været på deltid eller på orlov af hensyn til
familien, kan fællesskabskompensation komme på tale.
Du eller din ægtefælle kan kræve at blive kompenseret,
hvis pensionen er mindre, end den ellers ville have været,
fordi du eller din ægtefælle – under ægteskabet – har
valgt helt eller delvist at stå uden for arbejdsmarkedet for
at varetage huslige ellerfamiliære opgaver.
Fravær fra arbejdsmarkedet kan i denne sammenhæng
skyldes barsels- eller børnepasningsorlov, eller at man har
haft deltidsarbejde for at kunne passe børnene. Det kan
også skyldes, at arbejdsmarkedstilknytningen helt eller
delvist har været stillet i bero fx som følge af den anden
ægtefælles arbejde i udlandet eller arbejdsskift.
Skyldes den manglende pensionsopsparing arbejdsløshed eller egen sygdom, kan der ikke kræves kompensation.
Reglerne for udregningen

Er det konstateret, at den ene ægtefælle har ret til
kompensation på grund af fravær fra arbejdsmarkedet
af hensyn til familien eller den anden ægtefælle, så skal
kompensationen udregnes efter følgende regler:
–

–

–

Der skal mangle et beløb, der svarer til mindst 2 års
indbetalinger, hvis den pågældende havde været fuld
tid på arbejdsmarkedet.
Beløbet kan maksimalt udgøre 50 pct. af forskellen
mellem de to ægtefællers pension opsparet i løbet
af ægteskabet. Dette tal fremgår ikke umiddelbart af
pensionsoplysningerne fra pensionsselskabet. Tallet
skal man derfor som udgangspunkt selv sørge for at få
beregnet.
Det er en betingelse, at den ægtefælle, der skal kompenseres, under ægteskabet har den mindste pensionsopsparing.

–

Kompensationen kan alene bringe ægtefællerne på
samme niveau.

–

Den ægtefælle, der skal yde kompensationen, må ikke
være insolvent.

Eksempel
Fællesskabskompensation
Jan og Connie er gift. De arbejder samme sted og tjener
begge 280.000 kr. årligt. Via deres arbejdsgiver indbetales
hver måned 10 pct. af deres løn i pensionsbidrag til deres
pensionsordning.
Jan og Connie får et barn, og Connie går på barsel i 1 år. I den
periode indbetales der ikke pensionsbidrag til Connies pensionsordning. Da Connie vender tilbage fra barsel vælger hun
at gå på deltid på 60 pct. af normal tid i 5 år, hvorefter hun
igen starter på fuld tid.
Jan arbejder i hele perioden på fuld tid. Umiddelbart efter
Connie er startet på fuld tid, vælger Connie og Jan at blive
skilt. Samlet set er Connie på dette tidspunkt kommet bagud
med 3 års heltidspensionsindbetalinger (1 års barsel + 5 år på
60 pct. arbejdstid), som hun skal kompenseres for.
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I de 6 år, hvor Connie har været på barselsorlov/deltid,
har Jan indbetalt: 6 år x (280.000 kr. x 10 pct.) = 168.000 kr.

Dispositionsretten over
en delt pension 10

I de 6 år, hvor Connie har været på barselsorlov/deltid, har
hun indbetalt: 5 år x (280.000 x 60 pct. x 10 pct.) = 84.000
kr.

Hvem gør hvad? – rådgivning 11

Forskellen mellem Jan og Connies pensionsbetalinger udgør:
168.000 kr. - 84.000 kr. = 84.000 kr.
Forskellen i indbetalingerne – og dermed i selve pensionsopsparingen – er 84.000 kr. Og det er i grove træk den forskel,
der skal kompenseres for. Dvs. at Jan maksimalt skal kompensere Connie for halvdelen af 84.000 kr. – dvs. 42.000 kr.
før skat. Beløbet ville have været mindre, hvis Jan havde haft
lavere løn og pensionsbidrag i forhold til Connie. Se nærmere
om udlodning side 8-9, hvis ejerægtefællen kun har mulighed
for at kompensere via en pensionsordning.
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Tilfælde 3 – Ringe stillet efter langt
ægteskab
I tilfælde, hvor ægteskabet har varet i mere end 15 år, og
der er stor forskel mellem ægtefællernes pensionsopsparing, kan den ringest stillede ægtefælle forlange kompensation.
Der kan forlanges kompensation, hvis der er stor forskel
mellem ægtefællers pensionsopsparing. Disse betingelser
skal være opfyldt:
1. Der skal være tale om et længerevarende ægteskab.
Det vil sige et ægteskab, der har varet længere end
ca. 15 år (evt. inkl. forudgående samliv med økonomisk
fællesskab).
2. Der skal være stor forskel på værdien af ægtefællernes
pensionsordninger – både på bodelingstidspunktet og
på ægtefællernes sædvanlige pensioneringstidspunkter. Det vil der være, hvis forskellen mellem ægtefællernes løbende udbetalinger årligt overstiger 50.000
kr. (omregnet til livsvarig pension). Folkepension tages
ikke i betragtning.
3. Der må ikke være andre forhold, der taler imod en
kompensation, fx ægtefællernes formueforhold. Det
vil tale imod en kompensation, hvis den pensionsmæssigt ringest stillede ægtefælle ved skiftet modtager en
betydelig del af boet fra den anden ægtefælle. Ligesom det vil tale imod kompensation, hvis den ringest
stillede ægtefælle har særejemidler, der kompenserer
for den ringere pension.
4. Den ægtefælle, der skal yde kompensationen, må ikke
være insolvent.

Eksempel
Længerevarende ægteskab – stor forskel i pensionsopsparing, men ikke grundlag for kompensation
Inge og Jesper har været gift i 20 år og har nu besluttet
sig for at lade sig skille.
Inge er 40 år, og Jesper er 58 år. Inge og Jesper indbetaler det samme i pensionsbidrag, men til trods herfor er
der stor forskel i værdien mellem Inge og Jespers pensionsordninger.
Inges ordning er langt mindre end Jespers, idet Inge i
kraft af sin alder har været 20 år mindre på arbejdsmarkedet end Jesper. Forskellen vil dog udligne sig, når Inge
og Jespers forventede pensioneringstidspunkter tages i
betragtning.
Det sædvanlige pensionstidspunkt vil for dem begge
være 62 år. Dvs. at hvor Jesper kun har 4 år tilbage på
arbejdsmarkedet, har Inge stadig 22 år tilbage, hvor hun
med uændret pensionsbidrag vil kunne bringe sig op
på niveau med Jesper. I dette tilfælde vil der derfor ikke
være grundlag for kompensation.
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Reglerne for udregningen

Er det konstateret, at den ene ægtefælle har ret til kompensation på grund af et langvarigt ægteskab, hvor der
er stor forskel mellem ægtefællernes pensionsopsparing,
så skal kompensationen udregnes efter følgende hovedregler:
–

–

En ægtefælle vil dog normalt ikke få mere i kompensation, end at vedkommende samlet set bliver bragt
på det pensionsniveau, som man ville have haft, hvis
der var foretaget sædvanlige pensionsindbetalinger
under ægteskabet.

–

Kompensationen kan maksimalt udgøre 25 pct. af
forskellen mellem de to ægtefællers pension opsparet
(på pensionsdepotet) i løbet af ægteskabet. Dette tal
fremgår ikke umiddelbart af pensionsoplysningerne
fra pensionsselskabet. Man skal som udgangspunkt
selv sørge for at få foretaget beregningen.

Der skal være stor forskel på ægtefællernes pensionsopsparing. Denne forskel skal være mindst 50.000
kr. i årlig livsvarig pension. Dette udregnes efter hver
ægtefælles pensioneringstidspunkt og uden hensyn til
folkepension.

–

Der kan ikke ske kompensation i videre omfang, end
at der efter kompensationen fortsat er en forskel på
50.000 kr. i de årlige løbende udbetalinger.

–

Der skal ikke ske kompensation, hvis den dårligst stillede ægtefælles livsvarige pension årligt er 135.000 kr.
eller mere på pensioneringstidspunktet. Samtidig kan
der alene ske kompensation i en sådan grad, at den
dårligst stillede ægtefælle efter kompensationen maks.
får en pension på 135.000 kr. i årlig livsvarig pension.

Eksempel
Længerevarende ægteskab – kun krav på normal
pension
Karen og Søren har besluttet at lade sig skille efter 17 års
ægteskab. Søren, der er direktør i en mindre virksomhed,
har en stor pension. Mens Karen, der er uddannet hjemmehjælper, ikke har nogen nævneværdig pension, da hun
ikke løbende har sparet op til pension. Der er stor forskel
mellem værdien af Karen og Sørens pension. Karen vil efter skilsmissen være urimeligt ringe stillet i pensionsmæssig henseende, og der er derfor grundlag for, at Søren
skal yde Karen en kompensation.
Men Karen har alene krav på via kompensationen at nå
op på en hjemmehjælpers normale pensionsniveau, også
selvom hun er gift med Søren, der også efter kompensationen vil være langt bedre stillet pensionsmæssigt end
Karen.

–

Hvis pensionsopsparingen ikke er oprettet som en livsvarig pension – men eksempelvis som en kapitalpension, en ratepension eller en ophørende livsbetinget
pension – så skal der ske en omregning til en livsvarig
pension af pensionsopsparingens forventede værdi på
pensioneringstidspunktet.
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Den praktiske udredning af pensionsværdien
Hvis værdien af en pensionsordning skal indgå i bodelingen, skal der kompenseres i følgende og prioriterede
rækkefølge:
1. Ved kontant betaling til den anden ægtefælle.
2. Ved skæv fordeling af andre værdier i boet.
3. Ved at beløbet betales ved afdrag over en kort årrække mod passende sikkerhedsstillelse. Som hovedregel
bør afdragsordningen ikke strække sig over mere end
5 år.
4. Ved at beløbet udredes af selve pensionen. Det skal
ske i denne prioriterede rækkefølge:
a.

Ved at ægtefællen giver den anden ægtefælle en
andel af sin kapitalpension, se reglerne om
udlodning side 8.

b.

Ved at ægtefællen giver den anden ægtefælle
en andel af sin ratepension, se reglerne om
udlodning side 8.

c.

Ved at afdrage beløbet over en kort årrække, når
en løbende livsbetinget pension kommer til
udbetaling ved alderspensionering (livrente).
Som hovedregel bør afdragsordningen ikke
strække sig over mere end 5 år.

Bemærk, at afdragsperioden først starter på tidspunktet
for alderspensionering.
Har man inden for hvert af punkterne a-c både en ordning i og uden for ansættelsesforhold, er det helt overvejende udgangspunkt, at andelen af pensionsrettigheder
først gives i ordningen uden for ansættelsesforhold. Ægtefællerne kan ikke uden pensionsselskabets samtykke
fravige delingsrækkefølgen i punkterne 4 a-c.
Ønsker ægtefællerne at kompensationsbeløbet skal
udredes af selve pensionen, selvom der er andre aktiver
i boet (bortset fra kontanter), kan dette heller ikke ske
uden pensionsselskabets samtykke. Det samme gør sig

gældende, hvis ægtefællerne ønsker at udrede et større
kompensationsbeløb via en pensionsordning, end hvad
der følger af reglerne. Ægtefællerne kan dog godt aftale,
at hvis der fx er flere kapital- eller ratepensioner oprettet
uden for ansættelsesforhold, hvori der kan kompenseres,
skal kompensation alene ske i én af ordningerne.
Aftaler ægtefællerne selv bodelingen, og at en pension
skal indgå, kan pensionsselskabet kræve, at ægtefællerne
erklærer, at betingelserne for at yde kompensation og for
valg af delingsmetode er opfyldt.

Særligt om ordninger, der kan ophæves
Kan en pensionsordning ophæves, er det op til ejerægtefællen at bestemme, om vedkommende hellere vil bruge
denne mulighed.
Ophæver ejerægtefællen ikke pensionsordningen, er vedkommende forpligtet til at følge de prioritetsregler, som
er beskrevet ovenfor. Vælger ejerægtefællen derimod at
ophæve pensionsordningen, får ejerægtefællen derved
mulighed for kontant at udrede midlerne til den anden
ægtefælle.
Ved ophævelse af en ordning bliver værdien nedsat med
den afgift, der hviler på ordningen. Derudover vil det
ofte være forbundet med omkostninger, hvis en ordning
ophæves i utide.

Om afdragsordningen, når alderspension
(livrente) udbetales 
– kaldes også ”opsat afdragsordning”

Da den fraskilte ægtefælle først begynder at modtage det
under pkt. 4 c, omtalte kompensationsbeløb på et senere
tidspunkt, nemlig hvor alderspensionen (livrenten) udbetales, bliver beløbet indtil da reguleret med en satsreguleringsprocent. Når alderspensionen (livrenten) er begyndt
at blive udbetalt, foretages der ikke yderligere regulering.
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Nogle pensionsselskaber vil som et alternativ til afdragsordningen tilbyde, at en del af alderspensionen (livrenten) på bodelingstidspunktet udloddes til den fraskilte
ægtefælle. Se nærmere om udlodning på denne side.
Hvordan hvis én af ægtefællerne dør?
Kompensationsbeløbet bortfalder helt, hvis én af ægtefællerne dør inden afdragsperiodens påbegyndelse.
Hvis ejerægtefællen dør i afdragsperioden, vil det
resterende beløb indgå som et krav i ejerægtefællens
dødsbo. Samtidig vil pensionsselskabets forpligtelse til
at udbetale beløbet til ikke-ejerægtefællen ophøre.
Hvis det er ikke-ejerægtefællen, der dør i afdragsperioden, vil resten af beløbet indgå som et aktiv i ikke-ejerægtefællens dødsbo, dog således at afdragsordningen
opretholdes. Dødsboet kan dog ikke kræve beløbet udbetalt af pensionsselskabet. Dødsboet må kræve beløbet
betalt af ejerægtefællen.

Supplerende engangsydelser, sumydelser
og såkaldte garanterede ydelser
Disse ydelser er karakteriseret ved, at de er oprettet i
tilknytning til en livsbetinget alderspension (livrente) eller en livsbetinget ægtefællepension (overlevelsesrente).
Som følge heraf skal disse ydelser behandles som anført
under punkt 4 c, side 7.
Uanset om en supplerende engangsydelse eller sumydelse bliver udbetalt til ejerægtefællen, skal kompensationsbeløbet først afdrages på det tidspunkt, hvor den løbende livsbetingede alderspension kommer til udbetaling.
Selv om en ordning er oprettet med en såkaldt garanteret
ydelse (dødsfaldsydelse), ændrer det ikke på, at kompensationsbeløbet først begynder at blive afdraget på det
tidspunkt, hvor den løbende livsbetingede alderspension
kommer til udbetaling. Hvis parterne er enige om det, er

der dog intet til hinder for, at den fraskilte ægtefælle kan
blive indsat som uigenkaldelig begunstiget til den garanterede ydelse.

Regler for udlodning – tre modeller
Udlodning betyder, at en del af ordningens værdi – svarende til kompensationsbeløbet efter skat – på bodelingstidspunktet overføres til en særskilt ordning til den
fraskilte ægtefælle. Dette kan gøres på følgende måder:
MODEL 1
Den fraskilte ægtefælle bliver selvstændig afgiftspligtig af
den udloddede del, mens ejerægtefællen fortsætter som
den forsikrede på hele ordningen. Der kan ikke foretages
indbetalinger på den udloddede del af ordningen efter
denne metode.
MODEL 2
Den fraskilte ægtefælle bliver ejer af den udloddede del
og kan indbetale med fradragsret til denne. Ejerægtefællen fortsætter som den forsikrede på hele ordningen.
MODEL 3
Den fraskilte ægtefælle bliver ejer og forsikret på den udloddede del af ordningen og kan indbetale med fradragsret til denne.
Det er ikke altid muligt at få ordningen udloddet. For
visse arbejdsmarkedspensioner vil det fx ikke være muligt
at få ordningen udloddet efter model 3. Derudover er det
i øvrigt sjældent, at et pensionsselskab tilbyder udlodning
efter model 2. Det er derfor nødvendigt at spørge pensionsselskabet, efter hvilken model ordningen kan udloddes.
Fortsættes næste side
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Uanset hvilken af de tre modeller der anvendes, har den
fraskilte ægtefælle mulighed for at indsætte en begunstiget (eller flere). Udbetaling til den begunstigede er dog
betinget af, at den fraskilte ægtefælle er død på udbetalingstidspunktet. Indsættelse af begunstiget sker ved at
rette henvendelse til pensionsselskabet.
Den fraskilte ægtefælle får også ret til den bonus, der
tilfalder den udloddede del af ordningen.

Uigenkaldelig begunstigelse

en aftalt andel af ordningen. Dette er dog betinget af, at
ikke-ejerægtefællen accepterer denne løsning.

Omkostninger ved udredning i
pensionsmidler
De omkostninger, der er forbundet med, at en fraskilt
ægtefælle skal have en andel af den anden ægtefælles pensionsrettighed, herunder en andel af den andens
alderspension, kan pensionsselskabet kræve betalt af
ægtefællerne.

I stedet for at udrede pensionsmidlerne ved udlodning kan
den fraskilte blive indsat som uigenkaldelig begunstiget til

Skema over de tre modeller for udlodning
Hvem er forsikret på den udloddede del af ordningen, dvs. på
hvis liv er ordningen tegnet?
Kan der foretages indbetalinger på den udloddede del af ordningen?
Hvem kan træffe dispositioner1 over den udloddede del af ordningen bortset fra indsættelse af begunstigede?

Pensionen er din egen, men der
kan blive tale om kompensation
2
Kompensation i tre tilfælde 3
1 – Urimelig pensionsindbetaling 3
2 – Fællesskabskompensation 4
3 – Ringe stillet efter
langt ægteskab 5

Model 1

Model 2

Model 3

Ejerægtefællen

Ejerægtefællen

Den fraskilte
ægtefælle

Nej

Ja – med fradragsret for den fraskilte
ægtefælle

Ja – med fradragsret for den fraskilte
ægtefælle

Den praktiske udredning
af pensionsværdien 7

Den fraskilte ægtefælle2

Den fraskilte ægtefælle2

Den fraskilte ægtefælle

Dispositionsretten over
en delt pension 10
Hvem gør hvad? – rådgivning 11

Hvem kan indsætte begunstiget på den udloddede del af ordningen?
Hvem har ret til bonus på den udloddede del
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1 Fx ovedragelse til eje, belåning og ophævelse i utide (tilbagkøb).
2 Den fraseparerede/fraskilte ægtefælle er dog bundet af de vilkår, som gælder for ordningen.
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Dispositionsretten over en delt pension
Ejerægtefællens dispositionsmuligheder
Ejerægtefællen har normalt mulighed for fortsat at disponere over den del af pensionen, som ikke er udloddet.
Det antages, at ejerægtefællen også har adgang til at
hæve (genkøbe) en pension (livrente), hvorpå der som
led i en bodeling er noteret en udsat („opsat“) afdragsordning, som først kommer til udbetaling ved pensioneringen.
Ejerægtefællen kan således fortsat fx (med de begrænsninger, der evt. ligger i selve pensionsaftalen) uden samtykke fra ikke-ejerægtefællen:
– vælge investering i en unit link-ordning
–

overføre pensionen til et andet selskab

–

lave supplerende indbetalinger

–

hæve pensionen på de samme betingelser
som tidligere.

Afgørende for ejerægtefællens dispositionsret er de betingelser, som ligger i den enkelte pensionsaftale uanset
skilsmissen. Det kan fx være en betingelse i en pensionsordning, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold,
at den ikke kan overføres til andet selskab, så længe
ansættelsesforholdet opretholdes. Eller at ordningen ikke
kan tilbagekøbes.

Ikke-ejerægtefællens
dispositionsmuligheder
„Opsat“ afdragsordning

Ikke-ejerægtefællen kan ikke disponere over en pensionsordning, hvor der er noteret en „opsat“ afdragsordning.
Udloddet ordning

Ikke-ejerægtefællens dispositionsret afhænger af den
form for udlodning, der er tale om. Der er tre modeller
(se side 8).
Er der i pensionsaftalen taget stilling til muligheden for
tilbagekøb, overførsel til andet selskab m.v., sætter det
naturligvis også en grænse i forhold til ikke-ejerægtefællens dispositionsret. Ikke-ejerægtefællen må respektere
de samme begrænsninger, som ejerægtefællen er underlagt.
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Hvem gør hvad? – rådgivning
Ved skilsmisse kan der opstå spørgsmål, som du og din
ægtefælle ønsker at få afklaret hos rådgivere. Det kan
også være nødvendigt at henvende sig til forskellige
instanser for at opnå separation og skilsmisse og for at
få tilpasset den økonomiske situation, når ens civilstatus
ændres.

Pensionsselskabet
Du kan også kontakte dit pensionsselskab, hvis du har
spørgsmål om din pension i forbindelse med skilsmissen.
NB: Dit pensionsselskab kan ikke vejlede dig om, hvorvidt
du skal betale/modtage kompensation eller ej. Det kræver en samlet vurdering af pensionsforholdene hos begge
ægtefæller. Her kan kun en advokat hjælpe.

Man kan fx have brug for at kontakte:

Statsforvaltningen
Hvis du ønsker skilsmisse, skal du ansøge om det i den
regionale statsforvaltning. Det er Statsforvaltningen, der
behandler disse sager og bevilger separation og skilsmisse.
Det sker efter forhandling med begge ægtefæller. En
bevilling forudsætter, at I er enige om at søge separation
eller skilsmisse. Hvis I ikke er enige om det, kan ægteskabet opløses ved dom hos domstolene.

Til brug for vurderingen af, om din eller din ægtefælles
pension kan holdes uden for bodelingen, kan dit pensionsselskab være dig behjælpeligt med oplysninger om
størrelsen af din pension. Hvis du henvender dig til dit
pensionsselskab, kan du fx få oplysninger om pensionens
forventede størrelse på udbetalingstidspunktet. I mange
tilfælde kan du også få disse oplysninger på
www.pensionsinfo.dk
Du kan ligeledes få brug for oplysninger om:
– pensionsindbetalinger under ægteskabet
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–

Statsforvaltningen kan også rådgive om pensioner i forbindelse med skilsmisse.

pensionsindbetalinger for en sammenlignelig fuldtidsansat

–

samtlige indbetalinger under ægteskabet.

Skifteretten

Det er dog ikke altid, at pensionsselskabet har disse oplysninger.

Dispositionsretten over
en delt pension 10

Hvis der under ægteskabet var formuefællesskab, skal
der som udgangspunkt ske en opgørelse og deling, fordi
formuefællesskabet ophører ved skilsmissen. Hvis ægtefæller har særeje, skal der ikke ske deling, idet hver ægtefælle – som udgangspunkt – tager sit særeje med sig.

Du kan også bede dit pensionsselskab informere dig om,
hvilke regler der gælder for din pension i forbindelse med
skilsmisse. Herunder hvad der skal ske, hvis en kompensation skal ske i selve pensionsordningen.

Hvem gør hvad? – rådgivning 11

Pensionsselskabet kan bl.a. kræve betaling for de omkostninger, der er forbundet med at administrere, at den
ene ægtefælle skal give den anden ægtefælle en andel af
en pension, samt ved at registrere, opgøre og udbetale et
kompensationsbeløb.

Forbrugerinformation
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Er I enige, er der ikke noget krav om, at en myndighed
skal godkende opgørelsen. Hvis I derimod ikke kan blive
enige om at dele boet, kan I hver især forlange, at det er
skifteretten, der skal foretage bodelingen.
Skifteretten vil så indkalde jer for at forsøge at lave et
forlig om bodelingen. Hvis det lykkes, udarbejder skifteretten en aftale om bodelingen. Hvis I derimod fortsat
er uenige, kan fællesboet tages under offentligt skifte i
stedet for. Læs mere på www.domstol.dk.

Den praktiske udredning
af pensionsværdien 7

Særlige regler for
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Hvis en pension skal inddrages i forbindelse med bodelingen, er det vigtigt, at du retter henvendelse til pensionsselskabet, når beslutningen er truffet.
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I forbindelse med skilsmissen er det en god idé, at du
giver din pensionsordning et servicetjek. Når din livssituation ændres, vil der typisk også være behov for at ændre
på dine dækninger. Du bør også kigge på, om alle dine
økonomiske behov forsat er dækket.
Der kan fx være behov for at foretage følgende ændringer i din pensionsordning:
– En begunstigelse bør ændres, hvis din ægtefælle er
begunstiget ved navns nævnelse.
–

–

En overlevelsesrente eller en individuel ægtefællepension bør ændres, så den ikke længere tilfalder din
tidligere ægtefælle.
Med hensyn til bevarelse af retten til en overlevelsesrente eller en ægtefællepension skal pensionsselskabet også have besked i forbindelse med skilsmissen.
Om ægtefællepension, se side 13.

Hvis du glemmer at tage stilling til, hvad der skal ske med
pensionsordningen, kan der senere opstå en række tvivlsspørgsmål. Problemerne opstår især, når to fraskilte ægtefæller flere år efter skilsmissen bliver opmærksomme
på, at der ikke blev taget stilling til pensionsforholdene,
da de blev skilt, eller da de delte boet.
Juridisk set kan det så være svært at afgøre, hvem der
egentlig har ret til udbetalingerne. Det er derfor vigtigt,
at du så hurtigt som muligt giver dit pensionsselskab
besked om skilsmissen.

Advokat eller anden rådgiver – vejleder
I modsætning til pensionsselskabet tager advokatens
rådgivning udgangspunkt i en samlet vurdering af boets
aktiver og passiver på bodelingstidspunktet. Advokaten
går ud fra ægtefællernes konkrete situation og giver en
vurdering af, hvordan klientens personlige interesser varetages bedst muligt.
Vejledningen i denne web-pjece kan ikke erstatte advokatens rådgivning. Når man overvejer skilsmisse, kan pjecen
være med til at forklare, hvad der er din ret og pligt i forhold til din ægtefælle, når det drejer sig om pensionsordninger. Det gælder både for dine egne og din ægtefælles
forsikringer.
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Særlige regler for
ægtefællepension
Hvis du har en pension, der indbefatter ægtefællepension til din ægtefælle, gælder der særlige regler. Reglerne
fremgår af „Lov om bevarelse af ægtefællepension ved
separation og skilsmisse“ (Lov nr. 484 af 7. juni 2006).
Loven gælder fra den 1. januar 2007.
Reglerne gælder kun, hvis pensionsordningen er oprettet
som led i et ansættelsesforhold. Pensionen skal indeholde
en individuel overlevelsesrente eller en kollektiv ægtefællepension. Loven gælder uafhængigt af de kompensationsregler og den lovgivning, der er beskrevet i web-pjecen.

Individuel overlevelsesrente
En individuel overlevelsesrente (kaldes også nogle gange
for „ægtefællepension“ eller „individuel ægtefællepension“) giver ret til udbetaling til den ægtefælle, som ved
navns nævnelse er skrevet ind i pensionsordningen.
Ved skilsmisse er det hovedreglen, at den fraskilte ægtefælle bevarer retten til en individuel overlevelsesrente,
med mindre værdien af overlevelsesrenten kan overføres
til ejerægtefællens pension. I så fald bevarer den fraskilte
ægtefælle kun retten, hvis følgende to betingelser er
opfyldte:
– ægteskabet skal have varet i mindst fem år
–

ejerægtefællen skal være bidragspligtig over for den
fraskilte ægtefælle.

Kollektiv ægtefællepension
En kollektiv ægtefællepension giver ret til udbetaling til
den til enhver tid værende ægtefælle, dog med forbehold
for eventuelle fraskilte ægtefællers rettigheder.

bliver skilt uden forudgående separation. I nogle pensionsselskaber bevares retten dog også i separationsperioden.
Retten til ægtefællepension bevares dog
efter skilsmisse, hvis
– ægteskabet har varet i mindst 5 år
–

ejerægtefællen reelt er bidragspligtig over for den
fraseparerede/fraskilte ægtefælle, og

–

den fraskilte ægtefælle ikke har indgået nyt ægteskab.

Har ejerægtefællen indgået nyt ægteskab, deles pensionen imellem den nuværende og den fraskilte ægtefælle
i forhold til det antal påbegyndte år, hvori de hver især
uden forudgående separation har været gift med ejer
ægtefællen. En nuværende ægtefælle får dog altid ret til
mindst 1/3.

Kontakt dit pensionsinstitut
Har du eller din ægtefælle ret til at bevare en ægtefællepension, er det vigtigt, at I gør pensionsselskabet opmærksom på det.
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Ægtefællerne kan inden skilsmissen aftale, at en
ægtefællepension ikke skal bevares. Herudover kan
en fraskilt ægtefælle efter skilsmissen under nærmere
betingelser give afkald på sin ret til en kollektiv
ægtefællepension. Pensionsselskabet skal have besked
om afkaldet.
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Retten til ægtefællepension bortfalder på separationstidspunktet – evt. på skilsmissetidspunktet hvis parterne
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Forbrugerinformation og -værktøjer
Forsikring & Pension

Pensionseksamen

Brancheorganisationen Forsikring & Pension varetager
forsikrings- og pensionsselskabernes politiske interesser.
Organisationen driver en lang række tjenester og services
for medlemmerne. Desuden bruger Forsikring & Pension
mange ressourcer på at udvikle forbrugerkommunikation.
www.forsikringogpension.dk

Test din viden om pensionsbegreber. Du kan udfordre dig
selv og blive klogere ved at læse forklaringerne. Men man
kan også udfordre sine venner og familie og se, hvem der
har den største viden om pension. www.pensionsoplysningen.dk

Forsikrings- og Pensionsoplysningen
Her kan du både ringe og skrive til vores eksperter, der
sidder klar til at hjælpe dig med spørgsmål om forsikring.
På hjemmesiden finder du generel information om forsikring og svar på en række typiske spørgsmål. www.forsikringsoplysningen.dk - www.pensionsoplysningen.dk

Pensionsmåleren
Interaktivt web-værktøj, der viser dig niveauet for dine
pensionsudbetalinger på baggrund af din nuværende
alder, indkomst og pensionsindbetaling. Pensionsmålerne
bygger på en række forudsætninger, der er fastsat af
branchen i fællesskab. www.pensionsmaaleren.dk

PensionsABC
PensionsABC’en forklarer de grundlæggende sammenhænge i det danske pensionssystem og henvender sig til
alle, der vil have en større viden om det danske pensionssystem. www.pensionsoplysningen.dk

Ordbogen
Her får du forklaret, hvad de forskellige begreber inden
for forsikring og pension betyder. www.pensionsoplysningen.dk

PensionsInfo
PensionsInfo giver dig overblik over alle dine pensionsordninger. PensionsInfo er et samarbejde mellem pensionskasser, livsforsikringsselskaber, banker, sparekasser og
offentlige myndigheder. www.pensionsinfo.dk
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Klagemuligheder
1) Kontakt forsikringsselskabet

4) Gå til domstol

I første omgang kan du kontakte den medarbejder eller

Alle kan indbringe deres sag for en domstol. Også selvom

den afdeling, som har behandlet din sag. Forklar, hvad

den er behandlet i Ankenævntet for Forsikring.

du er utilfreds med. Måske er der simpelthen sket en fejl,
som nemt kan rettes.
2) Skriv til den klageansvarlige

Hvis du stadig vil klage efter punkt 1, skal du gøre det

Indhold (klikbar)

skriftligt til den klageansvarlige i det forsikringsselskab,
du vil klage over.

Pensionen er din egen, men der
kan blive tale om kompensation
2

Alle forsikringsselskaber er efter loven forpligtet til udpege en klageansvarlig, hvis der er tale om private kunde-

Forsikringsoplysningen giver gerne overordnede

forhold og for erhvervskunder, hvis disse ikke adskiller sig

råd og vejledning til borgere og virksomheder.

væsentligt fra et privat kundeforhold.
Forklar forsikringsselskabet, hvad du er utilfreds med, og
hvad du vil opnå.
3) Klag til Ankenævnet for Forsikring
Er du stadig utilfreds med forsikringsselskabets afgørelse
eller behandling, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring,
hvis sagen:
- vedrører en af dine egne forsikringer - ikke andres
- vedrører privatlivets forsikringsforhold.
Du kan altså klage ikke klage over en afgørelse fra en

Kompensation i tre tilfælde 3
1 – Urimelig pensionsindbetaling 3
2 – Fællesskabskompensation 4
3 – Ringe stillet efter
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Hvem gør hvad? – rådgivning 11
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modparts selskab eller over forhold, der vedrører dit erhverv.
Gebyret er på 200 kr.
Ankenævnet for Forsikring

Forbrugerinformation
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Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V
Telefon: 33 15 89 00 (kl. 10-13)
www.ankeforsikring.dk
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