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Bidragsfri
dækning

Selv om dine indbetalinger til JØP ophører, sørger
en særlig ordning for, at du automatisk bevarer din
pensionsdækning i ét år frem. Din pensionsdækning
på JØP almindelige ordning omfatter ret til invalidepension, ægtefælle- og børnepension samt de fire
gruppeforsikringer: livsforsikring, ulykkesforsikring,
invalidesumsforsikring og forsikring ved visse kritiske
sygdomme.
Ordningen kaldes bidragsfri dækning og den bliver
finansieret ved et fradrag i din opsparing. Det medfører
på længere sigt, at dine pensionsrettigheder, som fx
alderspension og invalidepension, bliver nedsat.
Når vi har konstateret, at dine bidragsbetalinger er
ophørt, sender vi et brev, der fortæller nærmere om
bidragsfri dækning.

FØLGENDE GÆLDER KUN FOR MEDLEMMER I AFDELING 1, DER IKKE VALGTE AT
OMTEGNE DERES PENSIONSORDNING I
NOVEMBER 2011 eller NOVEMBER 2012:
Genoptagelse af bidragsbetalingen – nye
regler pr. 1. januar 2011
Når medlemmer i afdeling 1 ophører med
bidragsfri dækning og genoptager bidragsbetalingen, kommer de fremtidige ind
betalinger ind på et nyt grundlag på 0 pct.
og med længere forventet levetid. Det giver
lavere pensioner. Ændringen har virkning for
alle, der får bidragsfri dækning pr. 1. januar
eller senere. Årsagen til ændringen er
skærpede solvenskrav.

Hvis din opsparing giver råd til det, har du mulighed for
at forlænge perioden med bidragsfri dækning i yder
ligere ét år. Det kræver blot, at du reagerer på det brev,
vi automatisk sender til dig ved udløbet af de første
12 måneder. Hvis du opholder dig i udlandet, kan du få
forlænget den bidragsfri dækning med op til tre år.
Du kan altid vælge at stoppe perioden med bidragsfri
dækning, hvis du ikke ønsker den længere.
På orlov
Hvis du holder orlov i op til 12 måneder, har du bidragsfri dækning i hele orlovsperioden. Når du genoptager
bidragsbetalingen bortfalder den bidragsfri dækning.
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Hvilende
medlemskab

Karens

Hvis du ikke genoptager bidragsbetalingen, når pe
rioden med bidragsfri dækning udløber, bliver dit medlemskab af JØP til et hvilende medlemskab.

Hvis du genoptager dine indbetalinger i JØP efter mere
end 12 måneder som hvilende medlem, fx hvis du får
en stilling, der inkluderer en JØP-ordning, bliver du omfattet af en toårig karensperiode. Hvis du dør inden for
den toårige periode eller bliver invalid, og din invaliditet/død skyldes en helbredsmangel, der forelå ved
optagelsestidspunktet, så bliver dine pensionsydelse(r)
og forsikringssummer fra livs- og invalidesumsforsik
ringen reduceret.

Hvilende medlemskab betyder, at din pensionsdækning bliver beregnet alene på baggrund af dine for
sikringsmæssige hensættelser. Pensionsdækningen vil
derfor være væsentligt lavere, end hvis du indbetalte
normalt pensionsbidrag. Jo yngre du er, jo større vil
nedgangen være.
Som hvilende medlem bortfalder din gruppeforsikringsdækning (livsforsikring, ulykkesforsikring, invalidesumsforsikring og forsikring ved visse kritiske sygdomme). Du kan tegne en fortsættelsesforsikring ved
at kontakte os.
Du optjener ikke boliganciennitet som hvilende medlem, med mindre du bliver hvilende medlem efter, at
du er fyldt 60 år.
Hvis du genoptager indbetalingen af pensionsbidrag
til JØP efter en periode som hvilende medlem, vil
pengene blive indbetalt til afdeling 2, uanset hvilken
afdeling, du før var medlem af. I afdeling 2 bliver
pensionen beregnet på et grundlag med længere forventede levetider og lavere grundlagsrente (0 pct.),
end i afdeling 1. Derfor er grundlagspensionerne lavere
i Afdeling 2 end i Afdeling 1.
Hvilende medlemskab, når du er over 60 år
Hvis du først bliver hvilende medlem efter du er fyldt
60 år, kan du vælge fortsat at være omfattet af
gruppelivsforsikringen og forsikringen ved visse kritiske
sygdomme. Skriv til os, hvis du vælger dette. Hører vi
ikke fra dig, bortfalder forsikringsdækningen.

JØP INFORMATION

Du kan læse mere om karens på www.joep.dk/
karens.
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Bidragsbetaling
for egen regning

Bliver du ansat i en stilling, hvor der ikke er tilknyttet en
pensionsordning med JØP, kan du vælge at fortsætte
indbetalingen til JØP – enten via arbejdsgiver eller som
selvbetaler.
Din indbetaling skal være mindst 1.300 kr. pr. måned
og må som selvbetaler ikke overstige 200.000 kr. Bemærk, at der gælder visse fradragsmæssige begrænsninger, hvis din samlede indbetaling som selvbetaler
overstiger 48.200 kr. (2016). Læs mere om skattereglerne på www.joep.dk/skat.
Hvis der er truffet aftale om, at arbejdsgiveren indbetaler pensionsbidraget, må indbetalingen højst udgøre
25 pct. af nettolønnen som privatansat.
Supplerende indbetaling som selvbetaler
Er du på deltid og ønsker en pension, der svarer til fuldtidsansættelse, kan du vælge at indbetale forskellen
mellem dit deltidsbidrag og et fuldtidsbidrag. Dette
bidrag er fuldt fradragsberettiget, når du selv indbe
taler det.
Kontakt os, hvis du ønsker at supplere op til fuld tid.
Ansættelse som tjenestemand
Pjecen ’Tjenestemand – og dine pensionsforhold’
vejleder om overgangen til tjenestemandsansættelse.
Du finder pjecen på www.joep.dk/udgivelser.
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Farvel til JØP –
udtrædelse

Hvis din indbetaling stopper fx pga. jobskifte kan du
overføre din opsparing til en tilsvarende pensions
ordning. Du skal kontakte dit nye selskab, hvis du
ønsker overførsel.
I sjældne tilfælde kan du få udbetalt din udtrædelsesgodtgørelse kontant. Beløbet beskattes med en afgift
på 60 pct.
Kontant udbetaling forudsætter, at du på udtrædelses
tidspunktet ikke har tiltrådt eller aftalt at tiltræde en
tjenestemandsstilling eller en stilling, som er omfattet
af pensionskassemedlemskab eller en forsikrings
mæssig pensionsordning.
Udtrædelsesgodtgørelsen kommer tidligst til udbe
taling ét år efter, du er fratrådt din pensionsgivende
stilling.
Har du orlov fra en pensionsgivende stilling, kan
udtrædelsesgodtgørelsen ikke udbetales kontant.
Overstiger udtrædelsesgodtgørelsen 341.280 kr.
(pr. 1. april 2015), kan den ikke udbetales kontant, med
mindre der er tale om emigration.
Kontant udbetaling begrænses af
overenskomsterne
I følge overenskomsterne for det offentlige område
og nogle overenskomster baseret på de offentlige
overenskomster, kan overenskomstmæssige bidrag
indbetalt efter 1. april 1993 ikke udbetales kontant. Dog
kan bidrag indbetalt i perioden 1. april 1993 til 31. marts
1995 udbetales kontant ved emigration, hvis du samlet
set er berettiget til at udtræde.

JØP INFORMATION

Overførsel af udtrædelsesgodtgørelse
Udtrædelsesgodtgørelser kan kun overføres til pen
sionskasser eller forsikringsmæssige pensionsordninger af samme type som JØPs. Ved overførsel er
der ingen beløbsmæssige grænser og ingen afgift til
staten.
Sker overførsel til en pensionsordning med obligatorisk medlemskab, overfører JØP hele din reserve – og
uden gebyr de første tre år. Bemærk at der dog kan
være kursværn. Du kan læse om kursværn og se den
aktuelle procent på www.joep.dk/kursværn.
Du kan ikke overføre udtrædelsesgodtgørelsen til en
kapitalpension eller ratepension i pengeinstitutter eller
forsikringsselskaber.
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Hvis du
bliver syg

Generelt
forbehold ved
forhøjelse af
bidrag

Hvis din erhvervsevne nedsættes til 1/3 eller derunder,
og nedsættelsen er af en vis varighed, er du berettiget
til invalidepension.

Hvis du aftaler med din arbejdsgiver og JØP, at du
forhøjer dine indbetalinger udover normal regulering,
gælder der en karensperiode på et år for forhøjelsen af
bidraget. Forbeholdet gælder også ved indbetaling af
indskud. Med normal regulering menes en forhøjelse
af indbetalingerne på grund af højere anciennitet,
ændringer af overenskomster og aftaler, mv. Hvis dine
indbetalinger bliver forhøjet pga. et jobskifte, bliver du
ikke omfattet af karensperioden.
Karensperioden betyder, at invalide-, ægtefælle eller
børnepension i det første år bliver beregnet ud fra
det gamle pensionsbidrag. Den overskydende del af
pensionsbidraget anvendes til forbedring af din alderspension.
Hvis bidragsstigningen giver en stigning af risikoen
på mere end 25 pct., udløser det to års karens med
reduceret udbetaling. Du kan læse mere om reduceret
udbetaling på www.joep.dk/karens.
Ved invaliditet eller død
Karensreglen anvendes ikke i forbindelse med invaliditet eller død, hvis invaliditeten eller dødsfaldet skyldes
en ulykke eller en lidelse, der er opstået efter indbe
talingen blev forhøjet.
Du er altid velkommen til at kontakte vores medlemsservice på 38 18 87 00.
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