Valgfri ægtefælle-/samleverpension
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Medlemmer af afdeling 2 er omfattet af regler om valgfri ægtefællepension
(ægtefællepension, pension til registreret partner og samleverpension). Alle
medlemmer optages i pensionskassen med ret til udbetaling af ægtefællepension ved medlemmets død. Reglerne om valgfri ægtefællepension betyder, at
du kan fravælge ægtefælledækningen og senere på ny tilvælge dækningen.
Der er begrænsninger i adgangen til at fravælge og senere tilvælge ægtefællepension. Begrænsningerne gælder for pensionister og for medlemmer, som
ved pensionsvalg 2007 valgte at ﬂytte deres pensionsordning fra afdeling 1
til afdeling 2. Endvidere er der begrænsninger for medlemmer, der er skilt,
hvis den fraskilte ægtefælle har bevaret ret til ægtefællepension ved medlemmets død.
Medlemmer, som modtager pension fra pensionskassen, er ikke omfattet af
reglerne om valgfri pension. Når du går på pension bortfalder retten til at
fravælge eller tilvælge ægtefælledækningen.
Hvis du ved pensionsvalg 2007, valgte at ﬂytte din pensionsordning fra
afdeling 1 til afdeling 2 er du omfattet af reglerne om valgfri ægtefællepension. Medlemmer, som var fyldt 54 år før 1. januar 2005, kan kun fravælge
ægtefælledækningen og senere tilvælge dækningen, hvis der 1. januar 2005
ville være blevet udbetalt ægtefællepension i tilfældet af medlemmets død.
Ugifte medlemmer, der var fyldt 54 år 1. januar 2005 kan således ikke fravælge ægtefælledækningen.
For medlemmer, der både har opsparing i afdeling 1 og afdeling 2, gælder
valgfriheden kun opsparingen i afdeling 2. Medlemmer af afdeling 1 er ikke
omfattet af reglerne om valgfri ægtefællepension.
Fravalg af ægtefællepensionen kan ske til enhver tid. Tilvalg kan ske i forbindelse med indgåelse af ægteskab eller registreret partnerskab, dvs. inden
6 måneder efter indgåelse af ægteskab eller registreret partnerskab. Hvis du
fravælger ægtefællepensionen i forbindelse med optagelsen kan ægtefællepensionen tilvælges igen inden for 6 måneder fra optagelsen. I andre tilfælde kan ægtefællepensionen kun tilvælges, hvis du afgiver tilfredsstillende
helbredsoplysninger.
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Dine valg har virkning fra JØP modtager meddelelsen om dit valg. Skal du
afgive helbredsoplysninger er valget med forbehold, indtil JØP har vurderet,
at der foreligger tilfredsstillende helbredsoplysninger.
Reglerne om valgfri ægtefællepension ﬁndes i § 7 a i pensionsregulativ 2.

