DIT EGET OVERBLIK
Udfyld selv dette skema, som hjælp til at få overblik
over dine pensioner og sumydelser.
Du kan finde dine pensionsbeløb i din pensionsoversigt,
som ligger på vores hjemmeside www.joep.dk.
Du kan finde tal fra dine øvrige pensionsordninger ved
at besøge www.pensionsinfo.dk eller kontakte den
pensionsudbyder der har tegnet ordningen.
Oplysning om indestående i Lønmodtagernes
Dyrtidsfond, LD, kan du finde i den årlige oversigt eller
på LDs hjemmeside www.ld.dk. Som adgangskode skal
du bruge NemID eller digital signatur.
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Udfyld dette skema, som hjælp til at få overblik over dine pensioner og sumydelser.
Du kan finde de fleste tal ved at gå ind på www.pensionsinfo.dk.
Oplysninger om kapital- og ratepensioner skal du hente dér, hvor du har tegnet ordningen, f.eks. i banken.

Livsvarige pensioner

Ophørende pensioner

Summer

JØP alderspension
kr.

Ratepension
kr.

JØP supplerende engangsydelse
kr.

JØP supplerende alderspension		
kr.

Folkepension (1)
kr.

Indekskontrakter
kr.

Kapitalpension
kr.

ATP (2)		
kr.

Efterløn
kr.

LD (4)
kr.

Offentlig delpension 		
kr.

I alt
kr.

I alt
kr.

(1) Pr. 1.1.2016 udgør det årlige grundbeløb 72.756 kr.
(2) 	Pr. 1.1.2016 udgør det årlige ATP-beløb
ved pensionering som 65-årig maksimalt ca.
23.600 kr.
(3) 	Pr. 1.1.2016 udgør engangsbeløbet fra LD før
statsafgift ca. 129.500 kr. (Hvis du har indbetalt
maksimum og ikke har valgt investeringspuljer).
(4) 	Før du sætter pensionsbeløbene ind i skemaet,
bør du være opmærksom på, hvilke forudsæt
ninger der er knyttet til de enkelte pensionsoplysninger. Fx vil du først være berettiget til folke

I alt
kr.

pension og ATP-pension, når du bliver 65 eller
67 år (alt efter fødselsdato jf. tilbagetrækningsreformen) og kan derfor først medregne pen
sionerne fra dette tidspunkt.
Det er vigtigt, at du er opmærksom på de forudsætninger, der gælder for den oplyste pensions størrelse.
Som du kan se af den årlige pensionsoversigt fra JØP,
stiger alderspensionen jo længere du venter med at
gå på pension – den stiger faktisk for hver måned, du
udsætter den.

