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Aftale 

om 

betaling af rente ved overførsel af pensionsmidler 

(Renteaftalen) 

 

 

§ 1 

Anvendelsesområde 

Denne aftale finder anvendelse ved overførsel af pensionsmidler, der ikke er omfattet af Jobskif-

teaftalen eller af Virksomhedsomdannelsesaftalen. 

 

§ 2 

Definitioner 

Ved "selskaber" forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 

Stk. 2. Ved "forsikrede" forstås ejeren af en pensionsordning.  

Stk. 3. Ved "pensionsordninger" forstås pensionsforsikringer og pensionskasseordninger. 

Stk. 4. Ved "pensionsmidler" forstås det beløb, som overføres fra det afgivende til det modtagen-

de selskab.  

Stk. 5. Ved "opgørelsesdato" forstås den dato pr. hvilken værdien af pensionsordningen opgøres. 

Ved "overførselsdato" forstås den dato, hvor pensionsmidlerne overføres. 

 

§ 3 

Procedure for overførslen 

Det afgivende selskab skal opgøre pensionsordningen og overføre pensionsmidlerne hurtigst 

muligt efter, at selskabet har modtaget forsikredes anmodning om overførsel. 

Stk. 2. Det afgivende selskab skal overføre pensionsmidlerne til det modtagende selskab 

umiddelbart efter, at pensionsordningen er opgjort. Overførslen skal dog være foretaget aller-

senest 5 bankdage efter opgørelsesdatoen. Overtrædes fristen som nævnt i 2. punktum, skal 

der foretages en ny opgørelse af pensionsordningen. 

Stk. 3. Uanset stk. 1 skal pensionsmidlerne overføres allersenest inden for løbende måned 

samt én måned efter det tidspunkt, hvor det afgivende selskab har modtaget forsikredes an-

modning om overførsel. 

 

§ 4 

Ved for sen overførsel af pensionsmidler, jf. § 3, stk. 3, skal der tillægges morarente. Det afgi-

vende selskab er dog alene forpligtet til at tillægge morarente, såfremt renten udgør 100 kr. 

eller mere. 
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Side 2 

Stk. 2. Rentesatsen fastsættes efter reglerne i renteloven1. 

Stk. 3. Ligger overførselsdatoen uden for den i § 3, stk. 3, nævnte tidsfrist plus 5 bankdage, be-

regnes morarente med virkning fra udløb af fristen i § 3, stk. 3, til og med overførselsdatoen.  

 

§ 5 

Morarente efter § 4 skal som udgangspunkt tilskrives den forsikredes pensionsordning, jf. dog 

stk. 2. 

Stk. 2. Har det modtagende selskab forrentet de overførte pensionsmidler fra et tidspunkt før 

overførselsdatoen, er det modtagende selskab berettiget til helt eller delvist at oppebære mo-

rarenten som kompensation for renteudgiften. 

Stk. 3. Giver det modtagende selskab tidligst forrentning fra overførselsdagen, skal forsikredes 

pensionsordning altid have tilført morarenten. 

 

§ 6 

Aftalens indgåelse 

Aftalen finder anvendelse for overførsler mellem selskaber, der har tilsluttet sig aftalen. 

Stk. 2. Det enkelte selskabs tilslutning til aftalen meddeles selskabets brancheorganisation. Bran-

cheorganisationen orienterer samtidig medlemsselskaberne om tilslutningen. 

 

§ 7 

Opsigelse af aftalen 

Et selskab kan opsige aftalen med 3 måneders varsel.  

Stk. 2. I tilfælde af at det modtagende selskab har opsagt aftalen, behandles anmodninger om 

overførsel fra den forsikrede, som er modtaget i det modtagende selskab inden opsigelsesvarslets 

udløb, efter reglerne i denne aftale. Anmodninger, som modtages efter dette tidspunkt, er ikke 

omfattet af aftalen. 

Stk. 3. I tilfælde af at det afgivende selskab har opsagt aftalen, behandles anmodninger om over-

førsel fra den forsikrede, som er modtaget i det afgivende selskab inden opsigelsesvarslets udløb, 

efter reglerne i denne aftale. Anmodninger, som modtages efter dette tidspunkt, er ikke omfattet 

af aftalen. 

Stk. 4. Opsigelse af aftalen meddeles selskabets brancheorganisation. Brancheorganisationen ori-

enterer samtidig medlemsselskaberne om opsigelsen. 

 

§ 8 

Ikrafttrædelse 

Aftalen træder i kraft den 1. december 2011 for selskaber, der inden denne dato har tilsluttet sig 

aftalen. For selskaber, der senere tilslutter sig aftalen, træder den i kraft på den dato, hvor sel-

skabets brancheorganisation modtager meddelelse om selskabets tilslutning til aftalen. 

Stk. 2. Aftalen gælder for anmodninger om overførsel, der modtages i det afgivende selskab fra 

og med den 1. december 2011. For anmodninger om overførsel, der modtages i det afgivende 

selskab inden den 1. december 2011, gælder den i stk. 3 nævnte aftale. 

 

 
1 Jf. § 5 i lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002 om renter ved forsinket betaling m.v. 
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Side 3 

Stk. 3. Den tidligere indgåede aftale af 1. januar 2010 om betaling af renter ved overførsel af 

pensionsordninger ophæves pr. 1. december 2011. 

 

 

 

* * * 

 

 


