
 

 

Overløbsordning (livrente) for dine pensionsordninger i CS Pensionsfond 
 
Som du sikkert ved, er der begrænsning på hvor meget du må indbetale på din Arbejdsmarkeds-
/tillægspension.  
 

• Loftet for indbetaling på alle ratepensioner sammenlagt er 58.500, 00kr. (2021) 

• Hvis du KUN indbetaler på en arbejdsgiver ordning er loftet 63.586,96 kr. (2021) 
            

Det skal pointeres, at vi alene tager hensyn til de indbetalinger der er sket til fonden. Hvis du har 
privat ordning eller andre arbejdsgiverordninger, skal du selv tage disse med i dine beregninger. 
Hvis du indbetaler frivilligt til ratepensioner andre steder end i CS Fonde, må indbetalingerne 
tilsammen ikke overstige den fastsatte sats. Se satser for indeværende år i skema under vigtige 
oplysninger. 
 
I 2014 vil alle indbetalinger der overstiger gældende maksimumsindbetaling på din 
Arbejdsmarkeds-/tillægspension her i CS Fonde, bliver overført til den nye ”Overløbsordning” 
 
”Overløbsordning” = livrente 
Fonden har været i dialog med 3 livrenteselskaber for at kunne vælge det institut hvor 
omkostninger, service og generelle vilkår bedst opfylder medlemmernes behov.  
 
Der er nu indgået aftale med AP Pension. 
 
AP Pension tilbyder 3 investeringsmuligheder:  

• AP FleksFond II - Gennemsnitsrente 

• AP Basic Udløbsfond – Livscyklus – som indeksforvaltet 

• AP Active Udløbsfond – Livscyklus – som aktiv forvaltet  
 

CS Pensionsfond har valgt, at alle nyoprettede ordninger placeres automatisk i AP Basic – 
Livscyklus – som indeksforvaltet.  
Medlemmerne har herefter mulighed for selv at vælge en af de øvrige fonde, men medlemmet 
må selv på AP Pension hjemmeside gennemgå de omkostninger og risici som det vil medføre. 
Ændring af investering aftales direkte med AP Pension via hjemmesiden. Du skal bruge dit Nem 
ID for at logge ind på din egen pensionsordning i AP Pension. Log ind her: www.appension.dk  
 
NB. CS Pensionsfond har ikke indflydelse eller deltager i investeringsbeslutninger i AP Pension. 
 
Hvis indbetalingen til overløbsordningen ophører, henstår ordningen som en fripolice, med 
samme omkostninger som hvis der bliver indbetalt på ordningen. 
 
I øvrigt henvises til AP Pensions hjemmeside, www.appension.dk    

http://www.appension.dk/
http://www.appension.dk/


 

Ørige vilkår: 
 

Opgave Kommentarer 

Oprettes som Livrente  
(firmaordning med 
Forsvarsministeriet/Beredskabskorpset/CS 
som arbejdsgiver og CS Fonde som 
aftalepartner). 

Ved første indbetaling oprettes police, men den 
udsendes ikke på papir. Medlem får meddelelse 
om, at policen er oprettet og kan tilgås via 
”minpension” på AP Pensions hjemmeside samt 
Pensionsinfo. 
CS Fonde får adgang til policeinformationer, via 
portal. 

Oprettes jf. reglerne for livrenter og særlige 
regler jf. Organisationsaftale FPTBEST 0029:  

1. Der kan ikke finde tilbagekøb sted 
2. Udbetales til ægtefælle/samlever i 

rater over min. 10 år, dog sum hvis 
rater ikke udgør fastsat 
minimumsudbetaling pr. år. 

3. Udbetaling til andre begunstigede 
som sum. 

4. Pensionsalderen følger reglerne jf. 
organisationsaftalen, idet 
arbejdsgiver har opnået dispensation 
til dette fra SKAT.  

5. Ved indtruffet invaliditet, der i 
henhold til lov om socialpension 
berettiger medlemmet til at 
oppebære førtidspension, eller 
medlemmet er pensioneret fra 
statens tjeneste med kvalificeret 
svagelighedspension, kan ordningen 
komme til udbetaling under 
gældende regler.  

 

Ordningen omfatter sikring af opsparingen i 
tilfælde af dødsfald inden 
pensioneringstidspunktet.  
 

Der vil være fuld sikring af opsparingen på policen 
pt. frem til det 70. år. Medlemmet bestemmer 
dækning (ægtefælle – garanti mm.) lige før 
pensionstidspunktet) 

Ydelsessikring og/eller andre forsikringer 
fravælges,  
Indeholder ikke præmiefritagelse, da der er 
tale om indskud. 

Der er tale om en overløbsordning – hvor 
medlemmet er dækket af de generelle 
pensionsordninger.  
Ved invaliditet enten via pensionsforsikring eller 
som tjenestemand samt i begge tilfælde CFU 
forsikringen.  

Indbetaling:  
 

FPT indbetaler til medlemmets Arbejdsmarkeds-
/tillægspension jf. organisationsaftalen til CS 
Pensionsfond.  



 

CS Pensionsfond foranlediger bidrag som 
overstiger grænsen for indbetaling på 
Arbejdsmarkeds-/tillægspensionskonto overført 
til livrenteselskabet.  
Det tilstræbes, at overføre to gange om året 
typisk i november / december måned. Det kan 
komme på tale med månedlig overførsel når 
grænsen på Arbejdsmarkeds-
/tillægspensionskontoen er nået.  

Investeringsunivers for ordningen AP Pension tilbyder 3 investeringsmuligheder:  

• Gennemsnitsrente 

• AP Basic Udløbsfond – Livscyklus – som 
indeksforvaltet 

• AP Active Udløbsfond – Livscyklus – som 
aktiv forvaltet  
 

Ved etablering har CS Pensionsfond valgt:  

• AP Basic Udløbsfond – Livscyklus –  

indeksforvaltet som standard 

investeringsvalg 

Medlemmerne har herefter mulighed for selv at 
vælge en af de øvrige muligheder, men 
medlemmet må selv på AP Pension hjemmeside 
gennemgå de omkostninger og risici som det 
måtte medfører.  
Ændring af investering, aftales direkte med AP 

Pension via hjemmeside. 

Medlemmets adgang til ordningen Via nettet med Nem-ID til:  
AP Pensions hjemmeside www.appension.dk, ved 
valg af ”Min Pension” nederst på siden under 
Selvbetjening. 
Eller www.Pensionsinfo.dk  

 
 

http://www.appension.dk/
http://www.pensionsinfo.dk/

