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Året 2016 har budt på det engelske
”Brexit”og valget af en noget utradtionel præsident i USA. Begge udfald
var meget uventede, og det har ikke
skortet på forudsigelser om de ulykker, det ville medføre, hvis valgene
faldt ud som de gjorde.

Grundlæggende må vi nok sige, at
vi endnu ikke har reelle muligheder for at bedømme den lansigtede
effekt hverken af Brexit eller Donald
Trump. Vi ved ikke, hvordan Brexit
bliver, og vi ved ikke, hvad Trumps
politik egentlig vil være.

Nu har pensionsfonden heldigvis
ingen krystalkugler, hvor vi søger
at forudse resultaterne af sådanne
afstemninger og deres eventuelle
konsekvenser. Det er måske godt det
samme, for så reagerer vi heller ikke
på dem.

Men hertil kommer, at aktiemarkeder tænker i det lange sigt. Virksomhedernes indtjening er bestemt af amerikansk politik mange
år ud i fremtiden, lang tid efter
Trump er gået af som præsident.
Og med den lave rente vi har, betyder den fjerne fremtid ganske
meget for vurderingen af en aktie.
Det var anderledes, den gang renten var 20 % og indtjening om 20
år derfor var ret ligegyldig.

Før valgene var der flere andre aktører, som orienterede pressen om, at
de havde reduceret risikoen noget,
indtil de kendte resultatet. Men hvis
man ikke vil løbe nogen risiko, kan
man ikke forvente meget afkast.
Reaktionerne på valgene var enten
rimeligt hurtigt overståede eller det
modsatte af det forventede. Det ser
ud til, at specielt det amerikanske
aktiemarked tager langt mere positivt mod Trump end forventet.

De ovennævnte begivenheder var
uventede. Det vil derimod ikke
være uventet, hvis der inden for de
nærmest år kommer et eller for den
sags skyld flere år med negativt afkast af investeringer både globalt
og i CS Fonde. Vi ved bare ikke,
hvornår det sker.

Men medlemmer, som er villige til at
acceptere en vis risiko , dvs. udsving
i de enkelte års afkast, vil alt andet
lige opnå et forventet bedre afkast
som følge af denne risikovillighed,
og derfor er det også vigtigt, at det
enkelte medlem har en fast risikovillighed og ikke går i panik, hvis og
når kurserne falder.
Vi har skrevet om de ny muligheder ved Life Cycle investering, som
træder i kraft pr. 1. januar i oktober
nummeret af nyhedsbladet, og der
bringes i dette nummer en ny artikel
af professor Michael Møller, som belyser disse muligheder.
Fondens resultat i 2016 har på danske
aktier været et afkast på 2,7 %. Fondens resultat opgjort i danske kroner
har på udenlandske aktier været et
afkast på 11,0 %. Afkastet på Almen
Investeringsafdelings
obligationer
har været en gevinst på 5,9 % og for
indeksobligationerne et afkast på 4,5
%, samt for børsnoterede erhvervsobligationer 4,3 %. Formuesammensætningen og resultaterne af de enkelte afdelinger fremgår inde i bladet.

Du kan læse mere om udviklingen
på værdipapirmarkederne i 2016 i
artiklen i bladet.
Vi bringer tillige informationer
om forsikringsordningen tilknyttet
pensionsopsparingen,
information om pensionsafkastbeskatning
(PAL), ændringer for indbetalinger
på aldersopsparing samt arbejdsmarkedspension, overløbsordning
(livrenteordning) for indbetalinger,
som overstiger den skattemæssige
grænse for indskud på arbejdsmarkeds-/tillægspension, oversigt over

omkostninger samt information om
seniormøderne i 2017.
Kontoudskrifterne vil blive udsendt
ultimo januar 2017, via e-Boks,
straks efter at resultatet for 2016 er
tilskrevet. Som noget nyt vil du i år
få en specifikation for afkast og omkostninger. Der er ikke noget nyt i
dette, men det er en forløber for resulatet for 2017. I 2017 vil afkast og
omkostninger for den enkelte være
afhængig af, hvilken risikoprofil der
er valgt.

Du opfordres til at se på dit kontoudskrift. Heraf fremgår dels, hvilken
ordning kontoudtoget repræsenterer, men også hvilken risikoprofil
din konto er placeret i efter det nye
life cycle er trådt i kraft.
Hvis du ønsker at ændre risikoprofil
eller læse mere om mulighederne,
kan det ske på fondens hjemmeside
– under ”Afdelinger – Risikoprofil”
og ”Formularer”.

Alle medlemmer og deres familier ønskes et Godt Nytår.
Med venlig hilsen
Michael Bygholm
Formand
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Udviklingen på
værdipapirmarkederne 2016
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Udviklingen i verdensøkonomien i 2016 var som også året før
forholdsvis udramatisk, men dog
mest præget af lyspunkter. Specielt
I USA er der fremgang i et omfang,
så man nu begynder at lade renten
stige. I Europa er væksten dog ikke
imponerende, i betragtning af den
meget ekspansive pengepolitik. Og
specielt i Sydeuropa er der mange
faresignaler, som kan give anledning
til nervøsitet, både for så vidt angår
arbejdsløshed, statsgæld og svage
banker. Arbejdsløsheden er høj i
adskillige lande, statsgælden er stadig alarmerende stor mange steder,
specielt i betragtning af, at en statsobligationsrente på omkring 0 burde
give staterne mulighed for at bringe
gælden ned i procent af BNP. Og endelig er der flere store banker med
et svagt kapitalgrundlag, herunder
banker i Grækenland og Italien.
Udviklingen i 2016 viser også, hvor
svært det er at komme med gode
prognoser. Der kom i 2016 to store overraskelser, som så yderligere

overraskede ved ikke at have den
forventede virkning på specielt aktiemarkederne.
England stemte for Brexit, hvilket
de færreste regnede med. Det giver
anledning til betydelig usikkerhed.
Ingen ved, på hvilke betingelser og
hvordan udtræden vil ske, ligesom
Brexit kan give anledning til, at Storbritannien ”falder fra hinanden”. Det
er ikke så længe siden, at skotterne
stemte for ikke at rive sig løs, men det
var ikke et komfortabelt flertal. Skotterne er generelt pro EU. Brexit kan
godt blive tungen på vægtskålen.
På trods af de uoverskuelige – og potentielt store – virkninger af Brexit
har virkningerne på aktiekurserne
ikke været dramatiske.
En lige så stor overraskelse – med
potentielt væsentligt større virkning – var valget af Donald Trump
til amerikansk præsident. Her er
der stor usikkerhed om, hvad det vil
betyde, fordi de signaler, Trump udsender, er noget forvirrende. Det er
f.eks. usikkert, om hans valg vil føre
til beskyttelse af hjemmemarkedet,

med beskyttelsestold for at beskytte
den amerikanske produktion af biler, stål, kul og olie.
Men indtil videre ser det ud til, at
hans valg af aktiemarkederne bliver
fortolket positivt. Men usikkerheden om hans politik understreges af,
at den første kursreaktion var stærkt
negativ, mens investorerne siden
synes at have reageret positivt på
Trump. Aktiekurserne er steget.
Det danske aktiemarked, målt ved
det bredest mulige aktieindeks, har
givet et tab på ca. 6 % i 2016 incl. udbytter, mens det globale aktiemarked har givet et afkast på omkring
godt 10% i 2016 incl. udbytter, opgjort i danske kroner. Det skal dog i
den forbindelse fremhæves, at Novo
har en enorm betydning i det danske
indeks, og Novo er faldet med ikke
mindre end 36 % i 2016.
Det skal endnu engang understreges, at disse aktieafkast må betragtes som værende til den gode side,
og at aktieinvestorer skal være forberedt på, at der hurtigt kan kom-

me store kursfald. Der er en klar
risiko for en ”perfekt storm”, hvor
både aktier og obligationer – for
slet ikke at tale om fast ejendom
– falder i kurs. De lave renter har
været en medvirkende årsag til de
gode aktieafkast de senere år, men
den udvikling kan hurtigt vende.

I Europa har vi også i 2016 haft
negative renter i for korte og mellemlange statsobligationer. Der har
været rentesving, men ikke noget
dramatisk.
Grafen nedenfor viser udviklingen i
renten på 10-årige danske statsobli-

gationer i 2016. Renten er ”unormalt
lav” målt i historisk sammenhæng,
men der er ingen grund til at historien skal gentage sig. Dvs. det er absolut muligt, at renten forbliver lav i
lang tid, til glæde for aktieinvestorer
og låntagere, herudner staten, men
til skade for opsparerne.

Danske Stat 1,75 % St. år. 2025 (effektiv rente)
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Pensionsfondens
resultat:

Regnskabsprincipper
Principperne for Almen Afdeling og
den Kortfristede Afdeling er uændrede fra tidligere år:
1. Børsnoterede obligationer og
aktier er opført til fondsbørsens
kurser ultimo året.
2. Unoterede aktier er opført til

Pensionsfonden 2016

4.

Almen afdeling

5.

skattekurser og officiel valutakurs pr. 31.12.
Faste ejendomme er opført
til skønnede handelsværdier,
som er fastsat i samråd med
Ejendomsmægler og fondens
revisor.

Kortfristet afdeling

Opsparingsafdelingen

i 1.000 kr.

Pct.

i 1.000 kr.

Pct.

i 1.000 kr.

Pct.

Rente og udbytte

101.824

2,19

125

0,23

108

0,23

kursresultat

213.731

4,61

0

0,00

0

0,00

Resultat før omkostninger *)

315.555

6,80

125

0,23

108

0,23

-7.361

-0,16

-69

-0,13

-60

-0,13

308.194

6,64

56

0,10

48

0,10

46.781

-1,01

-9

-0,02

-7

-0,02

261.413

5,63

48

0,08

40

0,08

Administrationsudgifter **)
Resultat
PAL skat ***)
Resultat efter PAL Skat
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3.

skønnet handelsværdi efter
indtjeningsevne, samt øvrige
mar-kedsmæssige forhold.
Pante- og gældsbreve er opført
til skønnede handelsværdier.
Skønnet foretages i samråd med
bank og revisor.
Udenlandske aktier er opført til

*)

Den anførte Pensionsafkastprocent er gennemsnit for pgl. afdeling.
De enkelte medlemmer har deres egen saldo og indbetalings- samt afdelingsvalg.
Afkastet er derfor beregnet på kontoudtoget specifikt for den enkelte konto.

**) Udover procentsatsen i administrationsomkostninger er der opkrævet et kontogebyr på kr. 115,-.
Fondens gns. omkostningsprocentsats er 0,20 %.
***) Den anførte Pensionsafkastskatteprocent er beregnet med udgangspunkt i brutto PAL skattesatsen på 15,3 %.
De enkelte medlemmer har deres egen friholdelsesbrøk (1982 saldo), og PAL beregningen sker for hvert enkelt medlem,
hvorved det sikres, at afgiftsreduktionen kommer netop de medlemmer til gode, der er berettiget hertil.

Resultater for
perioden
2012-2016

Gennemsnit for 5
års periode
2012-2016
før PAL-skat og efter
PAL-skat

Formuens
sammensætning

Almen inv. afdeling
Netto

PAL-AFG

Kortfristet afdeling
Netto

PAL-AFG

Opsparingsafdelingen
Netto

PAL-AFG

2012

10,01 %

1,50 %

1,44 %

0,20 %

1,25 %

0,18 %

2013

11,70 %

1,76 %

0,64 %

0,10 %

1,02 %

0,14 %

2014

11,05 %

1,67 %

0,51 %

0,07 %

0,86 %

0,12 %

2015

6,86 %

1,03 %

-0,31 %

-0,06 %

0,16 %

0,03 %

2016

6,64 %

1,01 %

0,10 %

0,02 %

0,10 %

0,02 %

Almen afdeling

Kortfristet afdeling

Opsparingsafdelingen

Gennemsnit over 5 år

9,23

0,47

0,68

Gennemsnit over 5 år efter
PAL skat

7,84

0,41

0,58

31.12.2015

31.12.2016

Almen Investeringsafdeling
Obligationer + kontant

50,9 %

46,0 %

4,8 %

4,2 %

Danske aktier

15,0 %

14,2 %

Udenlandske aktier

27,0 %

29,6 %

Erhvervsobligationer

1,3 %

4,3 %

Ejendomme

1,7 %

1,7 %

100,0 %

100,0 %

Indeksobligationer

I alt
Kortfristet afdeling

31.12.2015

31.12.2016

Kontanter

20,5 %

100,0 %

Obligationer

79,5 %

0,0 %

100,0 %

100,0 %

I alt

7

Årsregnskab

Fondens årsregnskab med status vil
blive indrykket i CS-Bladet i marts/
april 2017.

Regnskab med noter og værdipapirregnskab kan ses på fondens hjemmeside fra marts 2017.

Pensionsafkastbeskatning (PAL)

PAL skattesatsen udgør 15,3 %. Der
betales ikke PAL skat af indbetalte
bidrag fra før 1982.
Beregningen af PAL skatten er blevet mere overskuelig, så den enkelte
(næsten) selv kan beregne denne skat.

Der er dog fortsat et forhold, som
gør det lidt kompliceret, nemlig
1982 saldoen. Det er alle medlemmets PAL pligtige ordninger i CS
Fonde, der beregnes samlet.
For medlemmer uden 1982 saldo er

reglen stort set 15,3 % skat af resultatet.
Der kan dog komme en lille afvigelse
afhængig af de ikke-fradragsberettigede omkostninger, som udgør ca.
20 % af de samlede omkostninger.

Life Cycle

Der sker nogle ændringer i, hvordan
din pensionsformue investeres. Der
sker derudover en ændring i dine
valgmuligheder. Pension interesserer ikke så mange bortset fra meget
sent i livet. Men mange bliver lidt
nervøse, når der kommer breve om
ændrede pensionsforhold. De færreste har lyst til at bruge tid på at sætte
sig ind i pensionsforhold. Så lad os
begynde med en afdramatisering.

meget nervøs over. Det gælder overordnet, selvom der selvfølgelig er
forskel på grupper. Specielt tjenestemændene har meget lidt at være
bekymrede over (J).

dramatiske ændringer. Du kan forvente nogenlunde samme pensionsformue, når du går på pension, blot
med lidt mindre risiko end i dag.

af professor
Michael Møller
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Medlemmer i CS Fonde har ganske gode pensionsordninger, så det
er ikke noget, man behøver at være

Formålet med ændringen er at give
en lidt bedre fordeling over tid i den
måde, din pensionsopsparing er investeret. Når du er ung, vil der fremadrettet være en større aktieandel i
din pensionsformue end tidligere,
og når du er ældre, vil der fremadrettet være en mindre andel af aktier
end tidligere. Det er på ingen måde

Fondens administration og bestyrelse har udarbejdet nogle generelle
anbefalinger. Hvis du har været tilfreds indtil nu, kan du overveje at
følge disse anbefalinger uden at bruge tid på at tænke mere over det. Det
er det nemmeste. For en meget stor
del af alle medlemmer betyder det,
at de ikke skal foretage sig noget som
helst. Der kan altid være særlige for-

hold for den enkelte, der gør, at han
eller hun vælger noget andet. Det er
helt fint med fonden. Det er dit valg.
Fonden tjener ikke penge på dig og
påvirkes ikke af, hvad du vælger. Du
kan måske være lidt nervøs med
hensyn til rådgivningen i din bank.
Det kan være, at banken i sin rådgivning skeler lidt til, hvad dit valg
betyder for bankens indtjening. Som
vi siger: Spørg ikke din frisør, om du
trænger til at blive klippet. Men fon-

Grænser for
indbetaling i 2017

dens bestyrelse er valgt af CS-medlemmerne og af Forsvarsministeriet,
og fondens – meget lille – administration er ansat til at gøre medlemmerne tilfredse.
En advarsel: Fondens medlemmer
har visse valgmuligheder. Én af dem
er at hele pensionsformuen står i
kontantafdeling, dvs. til bankrente, så formuen er helt upåvirket af
sving i renter, aktiekurser og ejendomspriser. Vi anser det for at være

Arbejdsmarkeds-/Tillægspension (AMP/TIP) (rateordning)
Eller
Privattegnet rateordning
Livsrenteordninger
Aldersopsparing (AOS)

Forskellen mellem indbetalingsgrænserne på AMP/TIP svarer til
den bruttoskat (i 2017: 8 %), som arbejdsgiver/-pensionsinstitutter skal
trække i indbetalingerne.
CS-Pensionsfond administrerer en
arbejdsgiverordning(ratepension).
Arbejdsgiverpligtige og administrerede ordninger går forud for privat

vildt overforsigtigt og til skade for
din pension at lade formuen stå i
kontantafdelingen. Omvendt har
fondens bestyrelse ikke ønsket at
komme med forslag til ændringer af
vedtægterne, så medlemmenes frie
valg begrænses. Det er et frit land, og
folk skal have lov til at vælge anderledes end fondens anbefalinger. Du
har derfor muligheden for at vælge
at stå i kontantafdelingen, men det
er noget, vi vil advare imod.

kr. 58.152,17
kr. 53.500
Ingen loft
kr. 29.600,00

tegnede rateordninger, så du bør sikre dig, at du ikke indbetaler for meget
på din privat tegnede ordning.
CS Fonde kan modtage dine frivillige bidrag løbende hver måned
igennem Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) eller Beredskabsstyrelsen. Herved opnås overblik over indbetalingerne.

Hvis det totale loft for indskud på
Arbejdsmarkedspension på i alt kr.
58.152,17 overskrides, overføres det
overskydende beløb automatisk til
overløbsordningen, som er en livrenteordning.
Se artikel om ”Overløbsordningen”.
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Indbetaling fra
forsvarsministeriet
jf. OK 2015.

For ansatte efter 1-4-2015, er man
omfattet af den nye overenskomst
på CS aftaleområde og pensionsbidraget er 16 % af såvel grundløn
som tillæg.
Af de 16 % indgår 1/6 (af det pligtige bidrag) på en Aldersopsparing.

De resterende 5/6 af pensionbidraget på 16 % indgår på medlemmet
Arbejdsmarkedspension. Indskud
på Arbejdsmarkedspensionskontoen er omfattet af indskudreglerne
som en rateordning jf. ovenstående.
Ved pensionering eller overflytning

af ordning i forbindelse med eventuel fratrædelse af stilling i forsvaret – skal der overføres 80 % af indestående til en livrenteordning, de
restende 20 % af indestående kan
udbetales/overføres som ratepension jf. regler herfor.

Aldersopsparing
kr. 29.600,00 kr.
(2017)

CS Pensionsfond kan alene modtage indskud til Aldersopsparing fra
Forsvarsministeriet.
Det aftalt med FPS, at ansatte i forsvaret kan lave frivillig indbetaling
på Aldersopsparing i CS Pensionsfond. Hvis du ønsker at benytte

denne mulighed, skal du gå på fondens hjemmeside under formularer
– ”Frivillig indbetaling” som skal
sendes direkte til FPS.

tidligere aftale om frivillig indbetalinger på Kapitalpension, som ikke
længere er muligt, og giver samtidigt ansatte en god mulighed for at
spare ekstra op til pensionen på en
fornuftig måde.

CS Pensionsfond har etableret en
”overløbsordning” for indskud, der
overstiger de grænser for ordninger,
som CS Pensionsfond må have.
Det bevirker, at såvel medlemmerns
pligtige som evt. frivillige bidrag
placeres først på medlemmets AMP/
TIP konto, herefter overføres evt.
beløb, der overstiger, hvad der må
indgå på denne, til ”overløbsordningen”. Overløbsordningen er en livrente, således at medlemmet fortsat
opnår bortseelsesret/fradrag for de
indbetalte beløb.

Samarbejdet er etableret med AP
Pension. Medlemmets indbetalinger
indplaceres i AP Focus, som er delvis aktivt og passivt forvaltet. Oplysninger om omkostninger og om valg
af anden investeringsprofil fremgår
af AP Pensions hjemmeside www.
appension.dk Medlemmer, der har
fået etableret en ”Overløbsordning”,
kan følge deres egen ordning ved
login med NEMid via AP Pensions
hjemmeside eller på Pensioninfo.
For medlemmer, der indbetaler
pligtige eller frivillige bidrag, der

uden fradrags-/
bortseelsesret.
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Overløbsordning
(livrente) og
bedre muligheder
ved frivillige
indbetalinger

Muligheden for frivillig opsparing
på Aldersopsparing erstatter den

overstiger gældende grænse på kr.
56.956,52 (arbejdsgiverordning i
2016) kr. eller 58.152,17 (arbejdsgiverordning i 2017), vil automatisk få
overført det overskydende beløb til
Overløbsordningen i AP Pension.
Hvis du indbetaler til en ratepension
andre steder end i CS Fonde, skal du
selv være opmærksom på, at du ikke,
efter arbejdsmarkedsbidrag på 8 %,
overstiger 52.400,- kr. (2016 sats)
og 53.500,- kr. (2017 sats) på alle
rate-og AMP/TIP konti tilsammen.
Beløb derover vil ikke give fradrag.

Kontoudskrifter
og specifikation
af afkast

Du modtager for året 2016 dit kontoudtog og som nyt i år en specifikation af afkast og omkostninger som
fremgår af kontoudskriftet fra CS
Fonde til din E-boks.
Teknikken har drillet lidt. Du modtog
oplysninger om puljeafkast allerede d. 11-01-2017. Planen var, at du
skulle modtage kontoudskrift og pulForsendelseskode 12 9999-99 EBOK
jeafkast samtidig. Vi håber, at du, på
trods af den forskudte modtagelse, får
Fondschef
glæde afHr.
begge
udskrifter.
H C Drewsen
Du børKavsbjerglund
tjekke om du står
16 i den ri2740
Skovlunde
sikoprofil
du ønsker.
Det fremgår af
dit kontoudskrift som du kan se på
eksemplet her:

onsindbetaling. Alle indbetalte beløb i CS Fonde, frivillige som pligtige, vil indgå i betingelserne på din
AMP/TIP. Det kan du læse mere om
på vores hjemmeside under ”Pension” ” Arbejdsmarkedspension”

Du kan benytte formularen på vores
hjemmeside ”Frivillig indbetaling
på eksisterende ordning”, hvis du
ønsker at indbetale til ordningen.

CS Fonde
Pensionsfonden
Snorresgade 15,7.
2300 København S
Tlf. Nr. 33854141

9999

Du har mulighed for at foretage dine
frivillige indbetalinger til CS Fonde.
Fordelen er, at vi kan hjælpe med at
indplacere de eventuelle overskydende beløb til Overløbsordningen,
så du er sikret fradrag for al pensi-

21. december 2016

Nr. 1 Side 1 af 1

AMP/AP Mellem risiko
Kontonr. 9956 1120389
IBAN nr. DK6899560001120389
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KONTOUDSKRIFT
Dato

Tekst

Val.

21.12.2016
21.12.2016
21.12.2016
21.12.2016

Startsaldo udskrift nr. 1
rettelse
OVERFØRSEL
Overføres til næste udskrift

22.12
21.12

= Indsat
- = Hævet
20,00
20,00-

Saldo
- = Gæld
0,00
20,00
0,00
0,00

NemID

Information
om omkostninger
og beregning/
betaling for
CS Pensionsfond

Seniormøder
2017
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Pensionsfonden er pr. 1. december
begyndt at anvende NemID som
fremsendelses og underskrift mulighed for del-/ hel eller løbenden
udbetalinger, samt skift af risikoprofil.

Det gør ekspeditionerne hurtigere
og mere sikre.
Der har været lidt opstartsproblemer med at linkene til relevante
dokumenter ikke har fungeret helt
efter hensigten, hvilket vi beklager.

Omkostninger

Sats

Administrationsgebyr, som tages af det gennemsnitlige indestående
Kontogebyret

For medlemmer født i 2. halvår 1958
eller i 1. halvår 1959 bliver der afholdt møder i 2017.
Medlemmer, der har mulighed for at
deltage i ovennævnte møder, vil blive indbudt direkte i løbet af foråret
2017.
Fonden inviterer alle aktive opsparere til seniormøder. Fonden invite-

Du vil altid kunne gå direkte på
fondens hjemmeside og finde disse.
Pensionfonden vil fremover få flere dokumenter anlagt til at der skal
bruges NemID ved underskriften.

Variabel – men ligger normalt på 0,15 – 0,25%
af gennemsnitsaldoen.
I 2016 blev opkrævet 115,- pr. konto.
I 2017 bliver satsen kr. 116,- pr. konto

rer også øvrige medlemmer med et
vist indestående i fonden som udgør
et beløb der betragtes som et ikke
uvæsentligt bidrag til pensionsindtægterne.
Arrangementet er ikke omkostningfrit for CS Fonde, og man bør have
forståelse på denne politik af hensyn
til omkostningerne og af respekt for

fondens penge (som jo er medlemmernes).

Senior møder (født 2. halvår 1958 og 1. halvår 1959)
Sted

Dato

Kl.

Hotel Søfryd
Søfrydvej 8-10,
4040 Jyllinge

Tirsdag d. 14-03 til
Onsdag d. 15-03-2017
uge 11

12.00 – 11.30

Hotel Søfryd
Søfrydvej 8-10,
4040 Jyllinge

Onsdag d. 15-03 til
Torsdag d. 16-03-2017
uge 11

12.00 – 11.30

Agerskov Kro
Hovedgaden 3,
6534 Agerskov

Mandag d. 27/3 til
Tirsdag d. 28/3-2017
uge 13

12.00 – 11.30

Agerskov Kro
Hovedgaden 3,
6534 Agerskov

Tirsdag d. 28/3 til
Onsdag d. 29/3-2017
uge 13

12.00 – 11.30

Hotel Søfryd
Søfrydvej 8-10,
4040 Jyllinge

Mandag d. 4/9 til
Tirsdag d. 5/9-2017
uge 36

12.00 – 11.30

Hotel Søfryd
Søfrydvej 8-10,
4040 Jyllinge (Tentativt)

Tirsdag d. 5/9 til
Onsdag d. 6/9-2017
uge 36
(Tentativt)

12.00 – 11.30

Søparken
Søparken 1,
9440 Aabybro

Mandag d. 25/9 til
Tirsdag d. 26/9-2017
uge 39

12.00 – 11.30

Søparken
Søparken 1,
9440 Aabybro

Tirsdag d. 26/9 til
Onsdag d. 27/9-2017
uge 39
(Tentativt)

12.00 – 11.30

Tentativt = bliver kun igansat hvis der er tilmelding nok.
Arrangementet er gratis.
Men det henstilles til at der meldes afbud i så god tid, så fonden ikke bliver opkrævet for opholdet. Vi oplever desværre,
at et stigende antal udebliver selv om de har tilmeldt sig til mødet, og det med omkostninger til følge som ingen får glæde af, det er også ærgeligt for øvrige deltagere. Vi gør opmærksom på, at transport og rejseudgifter er for egen regning.
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Løbende
udbetaling af
arbejdsmarkeds-/
tillægspension

14
Pensionsforsikring

Møderne afvikles efter følgende
skabelon
Møderne er med overnatning, og
ægtefælle eller samlever bliver inviteret med, så man kan hjælpe hinanden med at huske på alt det, der
bliver fortalt.
På disse møder, vil CS, CS Fonde,
FTF-A og en ekstern foredragsholder orientere om forhold, som er relevante fra man når afgangsalder til
man bliver folkepensionist.

Emner er:
• Ledighed/dagpenge/efterløn,
lønsikring, jobmuligheder, jobsøgning mm.
• Tjenestemandspension.
• Pensionsordninger i Fonden og
øvrige ordninger.
• Forsikringsforhold efter pensionstidspunktet.
• Sammendrag af alle økonomiske
aspekter.
• Forhold om de fysiske og psyki-

Vores mål er, at vi på denne måde
kan klæde vores kommende seniorer/pensionister på til at få en god
og fornuftig afgang fra forsvaret og
overgang til et nyt liv, både før og efter folkepensionen.

Siden starten af 1990’erne har medlemmerne indbetalt overenskomstmæssige eller frivillige bidrag til
først arbejdsmarkedspension og fra
1997 også til deres tillægspension,
som nu er samlet på én konto.
Nu nærmer tiden sig, hvor de første,
som fik etableret en arbejdsmarkedspension, har nået pensionsalderen.
Arbejdsmarkeds-/tillægspensionskonto skal udbetales som en løbende
ordning over minimum 10 år. Der er

dog visse undtagelser, der giver mulighed for, at en del af ordningen kan
udbetales som sum med fradrag af
gældende engangsafgift, som normalt er 60%.
CS Pensionsfond har i 2016 løbende
udbetalt kr. 2,3 mio. fordelt på 49
ordninger. I de kommende år forventes en pæn stigning i såvel antal
som i beløb.
Udbetalingerne fra CS Pensionsfond
udføres af Bankernes Edb Central

(BEC), som også står for udbetaling
af pensionsordninger for alle andre
pensionsinstitutter i Danmark.
Der foretages p.t. alene kvartalsvis
– halv eller hel årlige udbetalinger,
hviket sker (1/1-1/4-1/7-1/10) eller
(1/1-1/7) for at holde administrationen af udbetalingerne på et rimeligt
niveau, da der er ingen omkostninger er for medlemmet ved den løbende udbetaling fra CS Pensionsfond.

Forsikring med liv/ og invalidedækning omfatter ansatte i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, hvortil der
sker pligtig indbetaling til den ob-

ligatoriske arbejdsmarkedspension.
Forsikringen aftale 85011/1 er tegnet i Forenede Gruppeliv (FG).
Pr. 1. januar 2017 er den samlede

ske ændringer som sker omkring
denne alder og situation.

Ekspeditionstider
omkring påske
2017 i CS Fonde

månedlige præmie på pensionsforsikringen kr. 341,30 inkl. AM bidrag.
Præmien fremgår af lønsedlen med
lønkode 8271/8272 eller 7200/7210
og fordeles som følger:
• dækning ved dødsfald (skattekode 5 uden fradrag) kr. 75,- pr.
mdr.
• invalide og børnerente (skattekode 1 med fradrag) kr. 245,- pr.
mdr. + 8 % AM bidrag kr. 21,30
kr. 266,30.

den hensættelse, vi ekstra er blevet
pålagt, over de endnu et par år, til
IBNR reserve vedr. de løbende ydelser (invalide- og børnerente).
Den månedlige præmie overfor forsikrede stiger på dødsfaldsdækningen med kr. 10,-, og på invalide og
børnerenten er en stigning ligeledes
på kr. 10,- før AM bidrag. Den opkrævede præmie ligger un-der det
halve af den af den faktiske præmie
overfor FG.

Fastsættelse af forsikringspræmien
for 2017 er udregnet på bagrund af
indeksering – antal forsikrede – antal skader og alderssammensætning.
Bonus fra 2016 fra Forenede Gruppeliv vil blive anvendt til reducering af den faktiske præmie. Der er
samtidig taget højde for (jfr. kapitalkrav til den finansielle institution)

Forsikringsdækningen for 2017
udgør
• ved medlemmets død udbetales
kr. 682.000 + en løbende rente
for hvert barn under 21 år på kr.
33.000 årligt
• er medlemmets erhvervsudygtighed efter lægelig vurdering nedsat
med 2/3 før det fyldte 67. år, udbe-

I forbindelse med påsken, holder CS
Fonde lukket fra mandag d. 10/4 til
og med onsdag d. 12/4-2017
Vi træffes igen efter påske tirsdag d.
18. april 2017 kl. 9.00 – 15.00

Sidste udbetalingsdag inden påske
vil være torsdag d. 6/4-2017.

tales en løbende rente kr. 137.000
årligt, så længe erhvervsevnen er
nedsat, dog længst til det 67. år.
Efter afskedigelsesdatoen udbetales renten, minus skat, med 1/12
hver måned
• ved ægtefælle/samlevers* død
udbetales kr. 412.000
Samlever
*Ved samlever forstås, hvis man bor
sammen og har/har haft barn sammen, venter barn
eller har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før
dødsfaldet.
Anmeldelse
Ved dødsfald eller afskedigelse på
grund af erhvervsudygtighed anmeldes dette til CS Fonde og CS forsikring.

15

IDNR: 42724
MASKINEL MAGASINPOST

Udgiver:

CS Fonde Snorregade 15, 7. • 2300 København S • Tlf. 3385 4141 • Fax. 3385 4140
Hjemmeside: www.csfonde.dk • email: csfonde@csfonde.dk

Produktion: Cool Gray A/S • Tonsbakken 12 • 2740 Skovlunde • www.coolgray.dk

