
Har du eller forventer du at optjene tjenestemandspension? 

 

Dette er kun gældende for alle der har eller forventer at have optjent tjenestemandspension.  

Hvis du har optjent eller forventer at have optjent et antal tjenestemands pensions år inden du 

skal på pension, kan du tåle en højere risiko, end den generelle aldersbetingede anbefaling. 

En tjenestemandspension er ganske upåvirket at udsving på fondsmarkederne, modsat din 

pension i CS Pensionsfond. Derfor kan du tåle en højere risiko på den del af din pension, der står i 

CS Pensionsfond, afhængig af hvor mange tjenestemandspensions år du har eller forventer at 

optjene.  

Hvis du er under 50 år bør du følge den aldersbetingede risikoprofil.   

 Du bør vælge højeste risikoprofil 

Hvis du er over 50 år, er vort råd:  

 Hvis du forventer at gå på pension med under 9 tjenestemandsår, så følg den generelle 

rådgivning om placering efter alder. Tjenestemandspensionen er ikke så stor, at den gør en 

afgørende forskel. 

 Hvis du forventer at gå på pension med 10-19 tjenestemandsår, så vælg en risikoklasse lige 

over den, som du bliver anbefalet ifølge den generelle anbefaling. Dvs. du skal blive i den 

højeste risikogruppe, til du er 60 år, og derefter skifte til den næstehøjeste risikogruppe.  

 Hvis du forventer at gå på pension med over 20 tjenestemandsår, så vælg den højeste 

risikogruppe hele livet, også i pensionsårene. 

 Som hel eller delvis kommende tjenestemandspensionist skal du være opmærksom på, at fonden 

ikke har oplysninger om optjent tjenestemandspension og dine konti vil blive flyttet til lavere 

risikoprofil i januar måned i de kalenderår, du fylder 50 år og 60 år.  

Du vil inden årsskiftet før du fylder henholdsvis 50 og 60 år få en meddelelse fra fonden om denne 

flytning samt information om, hvordan du kan vælge den risikoprofil du mener du vil have/kan 

tåle.  

   


