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Forord

I denne pjece kan du få et
overblik over dine pensionsmuligheder, og hvordan du
kan kombinere dem. Du kan få
delvis pension fra JØP, hvis du
går på deltid, delpension fra
det offentlige eller efterløn fra
a-kassen.
Du skal kontakte JØP i god tid, før du ønsker
at gå på alderspension, så vi kan sende en
beregning, og du kan få et overblik over dine
valgmuligheder fra os.
Du skal være opmærksom på, at din JØP
pension stiger for hver måned, du udskyder
pensionstidspunktet og ikke kun for hvert hele
år, du udsætter pensioneringen.
Vi anbefaler, at du undersøger din pensionsopsparings samspil med de offentlige ydelser.
En del af svarene findes i denne pjece, men
du bør også søge vejledning hos de relevante
myndigheder.

TILBAGETRÆKNINGSREFORM
I december 2011 blev Tilbagetrækningsreformen, som skal afløse Velfærdsaftalen
vedtaget. Tilbagetrækningsreformen indeholder overordnet 3 punkter:
•	Fremrykning af de dele af Velfærdsaftalen,
der vedrører forhøjelse af efterlønsalderen
og folkepensionsalderen med to år. Folkepensionsalderen skal fremover reguleres
ved stigninger i levetiden
• Gradvis afvikling af efterlønnen.
•	Seniorførtidspension for nedslidte som er
uafhængig af, at man har sparet op eller er
medlem af en a-kasse
Når tilbagetrækningsreformen er fuldt
implementeret i 2023 betyder det, at man
kan gå på efterløn som 64-årig og få efterløn
i tre år. Tilbagetrækningsreformen forhøjer alderen – pensionsudbetalingsalderen
– hvor pensionen tidligst kan udbetales, til
fem år før folkepensionsalderen, dvs. 62 år.
Personer født før den 1. januar 1954 kan gå
på pension som 60-årig. Er pensionsord
ningen oprettet inden 1. maj 2007 kan pensionen udbetales fra 60 år uden hensyn til,
hvornår du er født.
Du kan læse mere på Beskæftigelses
ministeriets hjemmeside www.bm.dk.
Vi henviser til din a-kasse, hvis du ønsker en
uddybning af efterlønsreglerne.
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Alderspension
fra jøp

Du kan tidligst gå på pension, når du fylder 60 år og
senest når du fylder 80 år. Hvis du er optaget i JØP
senere end 2007, er der fastsat regler om tidligste
pensionsudbetalingsalder i pensionsbeskatningsloven.
Du kan se din pensionsudbetalingsalder her:

Pensionsudbetalingsalderen
efter pensionsbeskatningsloven

MERE OPSPARING?
Hvis du ikke står lige foran pensioneringstidspunkt, og gerne vil spare mere op til
pension, så kan du spare op på en JØP Rate
pension, som udbetales i månedlige rater i
mellem 10-25 år eller en Supplerende alderspension, som udbetales livsvarigt. Du
kan læse mere i pjecerne JØP Ratepension
og Supplerende alderspension, som du finder på joep.dk under Udgivelser.

Alder
62,5
62,0

Hvis du har sparet op til den Supplerende engangsydelse, kan du få den udbetalt fra du fylder 60 år, eller
når du når pensionsudbetalingsalderen. Du skal træffe
beslutningen senest, når du skal påbegynde udbetaling af pensionen.

61,5
61,0
60,5
60,0
59,5
59,0

Før 1.1.59

1.1.59-30.6.59 1.7.59-31.12.59 1.1.60-30.6.60
Født

1.7.60 eller
senere

JØPs alderspension er livsvarig og kommer normalt til
udbetaling, når du fylder 67 år i afdeling 1, og når du
fylder 65 år i afdeling 2. Vi kan først udbetale din pension, når du fratræder din pensionsberettigende stilling.
Du kan eventuelt gå på delpension, så får du delvis
udbetaling af alderspensionen.

JØP INFORMATION

Udbetalingen af Supplerende engangsydelse kan ske
uanset, om du går på pension eller ej. Du kan vælge
at få udbetalt hele engangsydelsen eller blot en del
af den. Du kan kun få udbetalt Supplerende engangsydelse én gang, også selv om du har fået udbetalt mindre end det maksimale beløb. Den del der ikke bliver
udbetalt, bliver konverteret til løbende alderspension.
Statsafgiften på Supplerende engangsydelse er altid
40 pct.
På din pensionsoversigt kan du se, om du har ret til
supplerende engangsydelse og størrelsen af den.
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Pr. 1. januar 2013 kan du ikke længere indbetale på den Supplerende engangsydelse,
da ordningen er nedlagt pga. skattereformen
2012. Ordningen er hvilende, og udbetalingsbetingelserne er uændrede.

Hvad skal du gøre, når du vil på pension?
Du skal kontakte JØP i god tid inden du ønsker at gå
på pension. Når du har meddelt os, hvornår du går på
pension, sender vi din pensionsberegning. Når du har
modtaget beregningen, skal du oplyse, hvordan du ønsker pensionen udbetalt: skal det være med eller uden
Supplerende engangsydelse og skal det være som
grundlagspension eller forhøjet pension, se ’Valgmuligheder ved udbetaling’. Pensionen bliver altid udbetalt
forud fra den 1. i en måned.

Små pensioner (max. 10.200 årligt i 2016) i afdeling 1
kan kapitaliseres og udbetales som et engangsbeløb
efter fradrag af afgift på 40 pct. Det gælder både JØP
almindelig ordning og Supplerende alderspension.
Små pensioner i afdeling 2 kapitaliseres og udbetales
som et engangsbeløb efter fradrag af afgift på 40 pct. i
henhold til pensionsbeskatningsloven.
Hvis JØP ikke har hørt fra dig inden dit fyldte 80. år,
kontakter vi dig om udbetaling af pensionen. Når udbetalingen er påbegyndt, kan den ikke sættes i bero, hvis
du på ny begynder at arbejde.
Valgmuligheder ved udbetaling
Du kan vælge mellem to typer udbetalinger af din JØP
pension: grundlagspension, eller omregningspension.
Omregningspension er forhøjet pension. Du kan læse
om forudsætninger og forbehold for beregningerne
på joep.dk under Udgivelser/forbehold og forudsætninger.

Når du ønsker din pension udbetalt, skal du:
• oplyse om JØP skal benytte dit hovedkort eller bikort
ved skattetræk

Og for medlemmer af afdeling 1:
• indsende dåbs- eller navneattester for børn under
24 år
JØP udbetaler din egen pension til din Nemkonto i et
pengeinstitut i Danmark – også selv om du bortsætter
dig i udlandet. Til børn over 18 år, udbetaler vi pensionen til barnets egen NemKonto.
Ved udbetaling af pension skal JØP tilbageholde skat
på grundlag af de oplysninger, vi kan trække hos SKAT.
Pensionsudbetalinger er fritaget for arbejdsmarkedsbidrag.

UDLIGNINGSSKAT
Der er fra 2011 indført udligningsskat på den
del af pensionen, der overstiger 379.900 kr.
om året (niveau for 2016). Udligningsskatten
aftrappes fra 2016 og bortfalder fra 2020.
Udligningsskatten udgør i 2016 4 %. Der betales ikke udligningsskat af den Supplerende
engangsydelse.
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Grundlagspension i afdeling 1, for medlemmer som
ikke har omtegnet
Grundlagspensionen er beregnet med den gennemsnitlige grundlagsrente. Medlemmer, som ikke har
omtegnet i afdeling 1, har flere grundlagsrenter og
er optaget med grundlagsrenter fra 4,25 pct. til 2 pct.
Herudover vil bidragsstigninger, bonus og indskud
efter 1. januar 2000 være indbetalt på grundlag med
grundlagsrente på 2 pct. og på grundlag med grundlagsrente på 0 pct. og forlænget levetid svarende til
den, der er fastsat i afdeling 2. Det er det vægtede
gennemsnit af disse rentegrundlag, der giver den gennemsnitlige grundlagsrente. Du kan på www.joep.dk/
Udgivelser/Forbehold og forudsætninger se grundlagsrenterne i afdeling 1 for ikke omtegnede medlemmer.
Grundlagspension for omtegnede medlemmer
i afdeling 1
Grundlagspensionen er beregnet med en grundlagsrente på 0 pct. Det tekniske grundlag kan ændres,
hvis levetiden stiger eller hvis flere end forudsat bliver
invalide. Det vil medføre en nedsættelse af grundlagspensionen. Grundlagspensionen kan nedsættes, hvis
du vælger at få udbetalt forhøjet pension også kaldet
omregningspension.
Hvis du vælger udbetaling af grundlagspensionen, har
valget også virkning for en eventuel børnepension.

Grundlagspension i afdeling 2
Grundlagspensionen er beregnet på det tekniske
grundlags forudsætninger og med en grundlagsrente
på 0 pct. for alle medlemmer. Det tekniske grundlag
kan ændres, hvis levetiden stiger, eller hvis flere end
forudsat bliver invalide. Det vil medføre en nedsættelse
af grundlagspensionen. Grundlagspensionen kan nedsættes, hvis du vælger at få udbetalt forhøjet pension
også kaldet omregningspension.

sættelse af pensionerne. Pt. anvendes eventuel bonus
til styrkelse af grundlaget og ikke til forhøjelse af pensionerne.

Omregningspension i afdeling 1 for medlemmer, som
har omtegnet
Omregningspensionen er forhøjet pension, beregnet
på et grundlag med en beregningsrente på pt. 4 pct.
og bedste skøn over den forventede levetid. Omregningspensionen kan nedsættes. Grundlagspensionen
kan ligeledes nedsættes, hvis du får udbetalt om
regningspension. Pensionerne nedsættes hvis JØP
ikke opnår tilstrækkeligt afkast til at opretholde pen
sionerne.
Omregningspension i afdeling 2
Omregningspensionen er forhøjet pension, som er
beregnet med en beregningsrente på 4 pct. Ved
beregningen af pensionen anvendes bedste skøn over
den forventede levetid.
Omregningspensionen kan nedsættes. Grundlags
pensionen kan ligeledes nedsættes, hvis du får ud
betalt omregningspension. Pensionerne nedsættes
hvis JØP ikke opnår tilstrækkeligt afkast til at opretholde pensionerne.
Tillæg til din pension i afdeling 1
Som tillæg til din pension kan der eventuelt blive udbetalt et pensionisttillæg, hvis du ikke har omtegnet din
pensionsordning. Tillægget udbetales halvårligt forud
hver 1. januar og 1. juli. Pensionisttillægget kan ændres
og eventuelt helt bortfalde.
Hvis du har omtegnet din pensionsordning, får du udbetalt dine individuelle særlige bonushensættelser
over de første 15 år, som pensionist. Hvis man dør inden beløbet er udbetalt, bliver restbeløbet udbetalt til
boet.

Omregningspension i afdeling 1 for medlemmer, som
ikke har omtegnet
Omregningspensionen er forhøjet pension, som er
beregnet med en beregningsrente på pt. 3,5 pct. Ved
beregningen af pensionen anvendes bedste skøn over
den forventede levetid.

Du kan læse mere om forbehold og forudsætninger for
• pensionisttillægget på www.joep.dk, under Hjælp &
Vejledning/Pensionerede medlemmer/tillæg til din
pension
• de individuelle særlige bonushensættelser på
www.joep.dk under Hjælp & Vejledning/Fakta/ISB.

For nogle medlemmer i afdeling 1 med en høj sammenvægtet grundlagsrente, vil grundlagspensionen
være højere end omregningspensionen.

Tillæg til din pension i afdeling 2
I afdeling 2 udbetales eventuelt pensionstillæg. Tillægget udbetales månedligt som et tillæg til pensionen.
Størrelsen af tillægget fastsættes løbende og udgør pt.
5 pct. af pensionen. Pensionstillægget kan ændres og
eventuelt helt bortfalde. Du kan læse mere om forbehold og forudsætninger for pensionstillægget på
• www.joep.dk, under Hjælp & Vejledning/Pensionerede medlemmer/tillæg til din pension.

Omregningspensionen kan nedsættes, og det er JØPs
forventning, at den over tid vil blive sat ned. Hvis du får
udbetalt omregningspension, kan grundlagspensionen
ligeledes nedsættes. I det omfang der tilskrives bonus,
vil dette helt eller delvist kunne kompensere for ned-
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Delvis pension
Vælger du at nedsætte din arbejdstid, efter du er fyldt
60 år, kan du få delvis pension fra JØP. Det betyder, at
du får udbetalt pension, der svarer til nedsættelsen af
din arbejdstid.
Modtager du delvis pension fra JØP, bliver din ret til
invalidepension reduceret til det, der svarer til din beskæftigelsesgrad.
Invalidepension
Når du er gået på alderspension, kan du ikke tilkendes
invalidepension, selvom du er under 67 år (medlemmer
af afdeling 1) eller 65 år (medlemmer af afdeling 2).
Hvis du er invalidepensionist vil invalidepensionen ophøre, når du fylder 67 år (afdeling 1) eller 65 år (afdeling
2). Herefter vil du få udbetalt alderspension.
Valgfri ægtefællepension
Hvis du er medlem af afdeling 2, har du valgfri ægtefællepension. Reglerne giver mulighed for at fravælge
ægtefællepensionen med den virkning, at alderspensionen bliver højere. Du kan senere vælge ægtefællepensionen til, hvorved alderspensionen bliver mindre.
Tilvalg af ægtefællepension uden at du fx samtidigt
gifter dig kræver, at du afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger. Du kan læse mere på www.joep.dk
i pjecen Ægtefællepension, som ligger under Udgivelser. Når du er gået på pension, kan du ikke længere
fravælge eller tilvælge ægtefællepensionen.
Børnepension
Hvis du er medlem af afdeling 1, udbetaler JØP pension til dine børn og adoptivbørn under 24 år, når du
går på alderspension. Også stedbørn, der bliver forsørget af dig, får udbetalt børnepension. Det er en betingelse, at stedbarnsforholdet er etableret før barnet
fyldte 18 år. Der er tale om et stedbarnsforhold, hvis du
er gift med barnets forælder. Samliv er ikke tilstrækkeligt.
Hvert barn får en pension på 20 pct. af din pension til
og med den måned, hvori barnet fylder 24 år. Børnepension beregnes af den pension, som du får udbetalt,
dvs. omregningspensionen eller grundlagspensionen.
Hvis du er medlem af afdeling 2, udbetaler JØP ikke
børnepension samtidig med alderspension.
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Fratrædelsesgodtgørelse og
overførsel af
pensionsordning
til JØP

Efterløn

Modtager du fratrædelsesgodtgørelse, fordi du fra
træder din stilling, kan den skattepligtige del af godtgørelsen eller hele fratrædelsesgodtgørelsen an
vendes som indskud på Supplerende alderspension
eller JØP almindelig ordning. Beløbet skal indbetales
af arbejdsgiveren.

Efterløn er et tilbud til personer på mellem 60 og 67 år,
der har indbetalt efterlønsbidrag til en statsanerkendt
arbejdsløshedskasse. Efterlønsalderen er fleksibel,
således at det er dit fødselsår der afgør, hvornår du
kan gå på efterløn, og hvor lang tid du kan få udbetalt
efterløn. I nedenstående skema kan du se, hvornår du
kan gå på efterløn.

Opsparing fra pensionsordninger med løbende udbetalinger og fra rate- og kapitalpensionsordninger
kan overføres til JØP. Kontakt os for at høre mere om
muligheder og vilkår.

Efterlønsalder efter fødselsdato
Alder
66
65
64
63
62
61

1.7.-64
og frem

1.7.-5930.6.-64

1.1.-30.6.-59

1.7.-5631.12.-58

1.1.-30.6.-56

1.7.-31.12.-55

1.1.-30.6.-55

1.7.-31.12.-54

1.1.-30.6.-54

59

31.12.-53
eller før

60

Hvis du er født den 1. juli 1964 eller senere, kan din
efterlønsalder stige yderligere, hvis den gennemsnitlige levetid stiger.

JØP INFORMATION
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Fleksydelse

Hvis du overvejer at gå på efterløn eller vil sikre dig
mulighed for at få udbetalt den skattefri præmie, skal
du anmode din a-kasse om et efterlønsbevis, når du
opnår efterlønsalderen. Efterlønsbeviset sikrer dig ret
til efterløn, også selv om du bliver syg og ikke længere
står til rådighed for arbejdsmarkedet.
Det er a-kasserne, der administrerer efterlønsord
ningen i Danmark, så har du spørgsmål til din efterlønsopsparing, 2-årsreglen, den skattefri præmie eller
spørgsmål om, hvordan din pensionsopsparing påvirker
udbetaling af efterløn – modregning – så skal du kontakte din a-kasse. Da reglerne er komplicerede anbe
faler vi, at du kontakter din a-kasse.

Der er nye regler for fleksjob pr. 1. januar 2013. Hvis du
allerede er ansat i flexjob, får de nye regler ikke betydning for dig. Men hvis du skifter til et andet fleksjob
– eller er ny i fleksjob pr. 1. januar 2013, så har de nye
regler disse konsekvenser:
• du vil muligvis få mindre udbetalt i løn
• selvom du kun kan arbejde 2-4 timer, kan du blive
visiteret til et fleksjob
• for alle under 40 år bliver fleksjob midlertidige. Når
der er gået fem år skal kommunen på ny vurdere,
om du fortsat er berettiget til et fleksjob. Hvis du er
over 40 år, kan du efter den første 5-årige periode
få tilkendt permanent fleksjob.
Du kan få yderligere oplysninger om betingelserne for
fleksydelse og ansøgningsblanket i din kommune, der
administrerer ordningen.
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Offentlig
delpension

Hvis du er fyldt 61 år (i 1. halvår af 2016), kan du som
lønmodtager eller selvstændig få udbetalt delpension.
Det er en forudsætning, at du overgår til deltidsbeskæftigelse inden du fylder 65 år. Er du lønmodtager
skal din arbejdsgiver endvidere acceptere, at du går
ned i tid.
Arbejdstiden skal nedsættes med syv timer eller 1/4 af
arbejdstiden og skal udgøre mindst 12 timer og højst
30 timer i gennemsnit pr. uge. Du skal arbejde mindst
20 arbejdsdage inden for hvert kvartal.
Hvis du er fyldt 61 år gælder endvidere, at du
• ikke må have opnået eller udnyttet retten til at få
udstedt et efterlønsbevis
• har fået opgjort din pensionsformue med værdien
ved det 61. år
• skal have arbejdet svarende til gennemsnitlig
30 timer om ugen i 18 måneder inden for de seneste
24 måneder.
Du skal være opmærksom på, at der ske modregning i
delpensionen efter de samme regler som modregning
i efterlønnen.
Offentlig delpension kan udbetales sideløbende med
udbetaling af delvis pension fra JØP.
Ansøgning om offentlig delpension skal indsendes til
bopælskommunens social- og sundhedsforvaltning,
der også oplyser og vejleder om offentlig delpension.
Du kan læse mere på Pensionsstyrelsens hjemmeside
www.penst.dk.
Bemærk: Ordningen er ophævet for personer, der er
født efter 1. januar 1959.

JØP INFORMATION
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Folkepension

Folkepensionsalderen ligger mellem det fyldte 65.år 68. år. For personer født før 1. januar 1954 er folkepen
sionsalderen 65 år. Folkepensionen består af et grundbeløb og et indtægtsreguleret pensionstillæg.
Hvis du har indtægter fra arbejde, nedsættes grund
beløbet og det indtægtsregulerede pensionstillæg.
Pensionstillægget bliver indkomstreguleret efter både
din og din ægtefælles/samlevers indkomster. Du kan
få mere information om satser og indtægtsgrænser i
din bopælskommune.

Du vil modtage et ansøgningsskema om folkepension
fra din bopælskommune i god tid, inden du fylder
65 år - 68. år. Senest en måned før din folkepension
skal udbetales, sender kommunen et brev om, at ansøgningen er godkendt og besked om, hvor meget
du kan få i pension. Fra 1. marts 2013 overgår administrationen til Udbetaling Danmark, der har etableret
5 regionale administrationsenheder.

Pensionsudbetaling fra JØP og formueindtægter er
ikke arbejdsindtægter og nedsætter ikke grundbeløbet,
men kan reducere det indtægtsregulerede pensions
tillæg.
Du skal betale skat af folkepensionens grundbeløb og
af pensionstillægget.
Du har ret til at udskyde tidspunktet for udbetaling af
folkepensionen mod forhøjelse af pensionen. Det gælder også, hvis du allerede får udbetalt folkepension.
Udbetaling af folkepension kan udsættes i op til 10 år.
Det er dog en betingelse, at man har indtægt ved
personligt arbejde i mindst 1.000 timer inden for hvert
kalenderår. Arbejdstidskravet nedsættes til 750 timer
fra 2014.
Bosætter du dig i udlandet, kan folkepensionen udbetales til det pågældende land, når de nærmere betingelser er opfyldt. Du kan få de præcise oplysninger i
din bopælskommune. Hvis du allerede bor i udlandet,
kan du kontakte Udbetaling Danmark, Kongens Vænge
8, 3400 Hillerød, www.borger.dk.
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Tjenestemandspension

Andre
pensionsydelser

Tjenestemandspension bliver beregnet ud fra den
lønramme og den pensionsalder (anciennitet), du har
opnået, når pensionen træder i kraft. Pensionsalderen
opgøres i hele år.

Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP
Du kan få udbetalt ATP Livslang Pension, fra den 1. i
måneden efter, at du er blevet folkepensionist. Ca. tre
måneder før du bliver folkepensionist, får du et brev
fra ATP om, hvordan din pension vil blive udbetalt.

Overgang til tjenestemandspension kan tidligst ske,
når du fylder 61,5 år (1. halvår 2016).
Fratræder du din tjenestemandsstilling, før du når
folkepensionsalderen, bliver pensionen nedsat, fordi
du ”går før tiden”. Fratræder du efter dette tidspunkt,
fortsætter du med at opspare pensionsanciennitet, dog
højst i 37 år og tidligst regnet fra du fyldte 25 år.
Yderligere oplysninger om tjenestemandspension
kan fås hos: Djøf, Gothersgade 133, Postboks 2126,
1015 København K. Tlf. 33 95 97 00.

Du kan vælge at udskyde udbetalingen, til du fylder
75 år. Du kan udsætte udbetalingen det antal måneder,
du ønsker.
ATP-ydelsens størrelse afhænger af, hvor længe du
har betalt til ordningen.
Du kan få yderligere oplysninger hos: ATP-huset,
Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød,
Tlf.: 48 20 49 23 eller www.atp.dk.
Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Lønmodtagernes Dyrtidsfond er finansieret af indefrosne dyrtidsportioner fra 1977-1979. Lønmodtagere,
der har et indestående i fonden, kan få beløbet ud
betalt som en engangsydelse, når de fylder 60 år.
Du skal ansøge Lønmodtagernes Dyrtidsfond om at
få udbetalt beløbet. Lader du beløbet stå, bliver det
automatisk udbetalt, når du fylder 70 år, medmindre
du meddeler, at du ønsker at udsætte udbetalingen.
Du kan udsætte udbetalingen, så længe du ønsker.
Opsparingen i LD kan overføres til din pensionsordning
i JØP.
Du kan få nærmere oplysning om udbetaling hos
LD-medlemsservice, ATP-huset, Kongens Vænge 8,
3400 Hillerød, Tlf.: 70 13 13 77.

JØP INFORMATION
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Kapitalpension
Du kan få udbetalt din kapitalpension fra du er 60 år
(opnår pensions-udbetalingsalderen). Kapitalpensionen
skal udbetales senest 15 år efter, at du opnår pensionsudbetalingsalderen. Du finder skema over pensions
udbetalingsaldrene i afsnittet om Alderspension.
Kapitalpension bliver udbetalt som et engangsbeløb
efter fradrag af en statsafgift på 40 pct. (eller mindre)
afhængig af indbetalingstidspunkterne.
Hvis du har flere kapitalpensioner er det muligt at
hæve dem enkeltvis uden at de øvrige kapitalpen
sioner skal afgiftsberigtiges samtidig.

PENSIONSINFO
PensionsInfo er et samarbejde mellem pensionskasser, livsforsikringsselskaber, pengeinstitutter og offentlige myndigheder. Siden
giver overblik over dine private og offentlige
pensioner. PensionsInfo drives af ATP.
Du kan finde information om din JØP pension
på www.joep.dk under punktet ’Min pension’
og på PensionsInfo.

Fra 1. januar 2013 har man ikke kunne indbetale på en
kapitalpension, da ordningen er nedlagt som følge af
Skattereformen.
Indekskontrakter
Adgangen til at tegne indekskontrakter ophørte den
24. november 1971. Udbetaling kan tidligst ske fra det
fyldte 65. år og senest fra det fyldte 67. år, og skal
løbe i mindst ti år. Staten betaler et indekstillæg til
pensionen.
Udbetalingen beskattes som almindelig A-indkomst.

SNART PÅ PENSION

Snart på pension
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Gruppe
forsikringer

Lejligheder

Bidragsbetalende medlemmer af JØP og medlemmer
med bidragsfri dækning er omfattet af gruppeforsikringerne (livsforsikring, kritisk sygdom, invalidesum og
ulykkesforsikring) indtil udgangen af den måned, hvori
de fylder 67 år. Invalidesumsforsikringen bortfalder ved
60 år.

JØP ejer beboelsesejendomme i Storkøbenhavn og
Århus. Ledige lejligheder kan lejes af medlemmerne
og tildeles efter et anciennitetsprincip, hvor anciennite
ten svarer til bidragsperiodens længde. Hvis du ved
overgang til pension var bidragsbetalende, medregnes
pensionsperioden i ancienniteten.

Medlemmer, der betaler bidrag eller har bidragsfri
dækning, bevarer dækningen i gruppelivsforsikringen
og forsikringen ved visse kritiske sygdomme (men ikke
ulykkesforsikringen), når de går på pension. Dækningen
gælder indtil udgangen af den måned, hvori de fylder
67 år.

Er du blevet hvilende medlem efter det fyldte 60. år,
medregnes pensionsperioden også i ancienniteten.

Medlemmer over 60 år, der ophører med at indbetale
til deres pensionsordning (hvilende medlemmer), kan
vælge fortsat at være omfattet af gruppelivsforsik
ringen og forsikringen ved visse kritiske sygdomme
(men ikke af invalidesumsforsikringen og ulykkesfor
sikringen).

JØP INFORMATION

Ansøgning om lejlighed og tildeling sker via hjemme
siden www.findbolig.nu.
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