Ja tak, jeg vil gerne flytte min pensionsopsparing til JØP
Navn:

Telefonnummer:

CPR-nummer eller police-nummer:

E-mailadresse:

Er den samlede opsparing, du gerne vil flytte, over 500.000 kr., skal du indsende en rapport over dine
pensionsordninger. Du logger på Min pension og herfra har du adgang til Pensionsinfo. På Pensionsinfo sender du digitalt rapporten til JØP.
Jeg vil gerne have flyttet følgende ordninger:
Navn på tidligere pensionsselskab:

Police- eller aftalenummer:

Indbetaling fra:
 Arbejdsgiver  Privat

Navn på tidligere pensionsselskab:

Police- eller aftalenummer:

Indbetaling fra:
 Arbejdsgiver  Privat

Navn på tidligere pensionsselskab:

Police- eller aftalenummer:

Indbetaling fra:
 Arbejdsgiver  Privat

Navn på tidligere pensionsselskab:

Police- eller aftalenummer:

Indbetaling fra:
 Arbejdsgiver  Privat

Du er altid meget velkommen til at ringe til os, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal samle din pension.
Du skal være opmærksom på og acceptere følgende:
















Du giver JØP tilladelse til at indhente relevante oplysninger om din tidligere pensionsordning.
Din tidligere pensionsordning ophæves, og det overførte beløb bliver brugt til at forhøje de
pensionsydelser, du har ret til i JØP.
Hvis din tidligere pensionsordning indeholder kapitalpension eller ophørende livrente, er vi nødt til at
konvertere dem til et eller flere af de pensionsprodukter, som JØP tilbyder.
Du skal være opmærksom på, om din tidligere pensionsordning sikrer dig en dækning eller pension,
som ikke vil blive flyttet med til din pensionsordning i JØP, særligt hvis du er syg, i fleksjob, e.l.
Hvis din tidligere pensionsordning indeholder en rente- eller ydelsesgaranti, vil denne garanti
bortfalde og ikke blive videreført i JØP.
Hvis du har indsat en særlig begunstigelse på din tidligere pensionsordning, vil den bortfalde, og
blive erstattet af de begunstigelser, som din nuværende pensionsordning i JØP har.
2 % af den overførte værdi reserveres til MedlemsMidler, som er en del af JØP’s basiskapital. Ved
alderspensionering bliver MedlemsMidler udbetalt som et ugaranteret tillæg til pensionen.
Udbetalingernes størrelse fastsættes som udgangspunkt årligt og kan ændres eller helt bortfalde.
Læs mere om MedlemsMidler på www.joep.dk.
Din tidligste udbetalingsalder kan ændre sig.
Dine muligheder for at ophæve din pensionsordning i JØP i utide mod kontant udbetaling er
begrænsede. Hvis der i din tidligere ordning er strengere regler for ophævelse i utide, vil disse regler
blive ført videre på din pensionsordning i JØP.
Den overførte pensionsordning vil følge de samme vilkår for forrentning, som din nuværende
pensionsordning i JØP.
JØP kan tage et gebyr for at flytte din pension. Det selskab du flytter din pensionsordning fra, kan
tage omkostninger, have indført kursværn eller opkræve gebyr, som vil betyde, at din
pensionsopsparing bliver mindre, hvis du overfører den.
Den pensionsordning, du flytter, bliver underlagt de forsikringsbetingelser mv., der i øvrigt gælder for
din nuværende pensionsordning i JØP.

Dato

Underskrift

Udfyldes og sendes til JØP via e-mail joep@joep.dk eller hjemmesiden https://www.joep.dk/upload
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