NR. 1
januar
2021
30. årgang

Kære
medlem

Betyrelsen for
Pensionsfonden:
Udpeget af FMN
Michael R. Bygholm, formand
Lene Larsen

2

Valgt af repræsentantskabet
Jesper Korsgaard Hansen,
næstformand
Lars Dalsgaard
Flemming Lassen
Ulrik Mosekjær
Carsten Skjødt Christensen

Med fare for at gentage mig selv,
så har året 2020 – ligesom året før
– været et begivenhedsrigt år. Det
har stået i Coronaepidemiens tegn
– både i afkastmæssig forstand og
for samfundet generelt. I afkastmæssig forstand forløb januar og februar i og for sig ganske tilforladeligt,
men marts måned var derimod en
”rekordernes månd”. Således faldt
det ledende C25-indeks – de 25
mest omsatte børsnoterede aktier/
selskaber på Københavns Fonds-

børs i D
 anmark – fra kurs 1271 den
4. marts til kurs 990 den 23. marts
2020 (dvs. et fald på mere end
20,0 %) og den 12. marts faldt C25-
indekset med mere end 8 % (svarende til et fald på ca kr. 200 milliarder
i markedsværdi på én dag). Siden
den 23. marts er de danske aktier dog
steget eksplosivt og de danske aktier
slutter året med et positivt afkast på
ca. 30,0 %. At de danske aktier klarer
sig godt i turbulente tider er der sådan
ikke noget nyt i, men at året ender

med et afkast på dette niveau var der
nok ikke nogen, der turde håbe på i
marts måned. Mulige forklaringer var
jeg inde på i forrige nyhedsblad.
Fondens resultat i 2020 har på
danske aktier været et afkast på ca.
25,0 %. Forskellen mellem fondens
afkast på danske aktier og danske aktier generelt kan bl.a. henføres til det
forhold, at Ørsted, DSV, Vestas, Genmab, Mærsk etc., som tilsammen
tegner sig for knap 50 pct. af de dan-

ske aktiers samlede markedsværdi,
har givet ualmindelige fine afkast i
2020 (50-120 %). Dette kombineret med, at et selskab maksimalt må
udgøre 3 % af fondens aktiformue
(jf. fondens investeringsretningslinjer),
gør at denne forskel opstår.
Fondens resultat opgjort i danske
kroner har på udenlandske aktier
været et afkast på ca 6,0 %. Afkastet i fondens obligationsafdeling
har været på ca. 3,0 %. for danske
obligationer og indeksobligationer
og ca. 12,0 % for udenlandske obligationer. Afkastet for den enkelte
afhænger af hans/hendes valg af risikoprofil, og fremgår for lav, mellem og høj risiko inde i bladet

Du kan læse mere om udviklingen
på værdipapirmarkederne i 2020 i
artiklen i bladet. Du vil også kunne
læse artiklen ”Hvad sker der egentlig?” af professor Micheal Møller.
Vi bringer tillige informationer
om forsikringsordningen tilknyttet
pensionsopsparingen, information
om pensionsafkastbeskatning (PAL),
indbetalingsgrænser på aldersopsparing samt arbejdsmarkedspension,
overløbsordning (livrenteordning)
for indbetalinger, som overstiger den
skattemæssige grænse for indskud
på arbejdsmarkeds-/tillægspension,
omkostninger samt de planlagte seniormøder i 2021.

Kontoudskrifterne vil blive udsendt
ultimo januar 2021 via e-Boks, når
resultatet og PAL-skat for 2020 er
beregnet og tilskrevet.
Du opfordres til at se på dit kontoudskrift. Heraf fremgår hvilken ordning kontoudtoget repræsenterer,
men også hvilken risikoprofil din
konto er placeret i.
Hvis du ønsker at ændre risikoprofil
eller læse mere om mulighederne,
kan det ske på fondens hjemmeside
– under ”Links” og linket til formularen ”Skift af risikoprofil”

Alle medlemmer og deres familier ønskes et Godt Nytår.

Med venlig hilsen
Michael Bygholm
Formand
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Udviklingen
på værdipapirmarkederne
2020
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I 2019 var der adskillige politiske
forhold, der gav anledning til øget
bekymring. Tonen mellem stormagterne blev stadig dårligere, med øget
risiko for handelskrige og protek
tionisme, for slet ikke at tale om øget
risiko for i hvert fald mindre krige
rundt omkring i verden.
I 2020 var der én eneste ting, der
dominerede, nemlig corona. Corona har ramt den globale økonomi
hårdt. Arbejdsløsheden er steget,
og produktionen er i mange sektorer faldet kraftigt. Verden oplevede i
2020 ikke den fremgang i indkomst,
som man havde forventet, tvært
imod måtte mange lande konstatere
fald i bruttonationalproduktet. Danmark hører langt fra til de hårdest
ramte lande. Eksempelvis er lande,
der er meget afhængige af turisme,
ramt væsentligt hårdere af corona
restriktionener.
Corona har kunnet mærkes på aktiekurserne, først og fremmest globalt set, men dog væsentligt mindre,
end hvad mange havde frygtet. Der
tegner sig et ret ujævnt billede af
aktiekursernes udvikling. Adskillige

l ande og større områder har oplevet,
at aktier gav negative afkast. Eksempelvis har aktierne i de 50 største
selskaber i EU givet et negativt afkast. USA har oplevet ganske pæne
aktieafkast. Det hører dog med til
historien, at det specielt gælder, når
man måler i dollars, hvad amerikanerne selvfølgelig gør. Den amerikanske dollar er faldet med næsten
9 % i 2020. Så målt i kroner har afkastet af amerikanske aktier ikke været nær så imponerende. Man skal
derfor passe på med at fortolke tal!
Opgjort i danske kr. har det globale aktieindeks, målt ved det såkaldte
MSCI-indeks, givet et afkast i 2020
på ca. 5,3 %. Det er i dagens lavren-

Pensionsfondens
resultat

teniveau nok et ganske gennemsnitligt resultat, og man skal næppe vente sig ret meget mere fremadrettet.
Danske aktier har derimod haft et
godt år. Ifølge det bredest mulige
danske aktieindeks har danske aktier i året givet et afkast på ca. 30,0 %.
Det afspejler selvfølgelig ikke specielt dansk dygtighed, men derimod erhvervsstrukturen i Danmark.
Danmark har ingen flyfabrikker,
men derimod adskillige store medicinalvirksomheder. Medicinalvirksomhederne er ikke ramt af krisen i
nævneværdigt omfang. Efterspørgslen efter sukkersygemedicin afhænger ikke meget af konjunkturerne.

Obligationsrenten, både på korte
og lange obligationer, er i høj grad
bestemt af centralbankerne. Med
stigende arbejdsløshed pga. corona
har centralbankernes modtræk været at fortsætte med en lavrentepolitik. De negative renter ”har bidt sig
fast”, og de ser ud til at blive reglen
og ikke undtagelsen de næste mange
år, i hvert fald i EU og Japan. I USA
kan man stadig få en positiv rente på
10-årige obligationer. Den fortsatte
lavrentepolitik i EU hjælper de mange EU-lande, der har stor statsgæld,
og den er i sig selv med til at få aktier
og fast ejendom til at stige.

Regnskabsprincipper
Principperne for afdelingerne er uændrede fra tidligere år:

ningsevne, samt øvrige markeds
mæssige forhold.

1.	Børsnoterede obligationer og aktier er opført til fondsbørsens kurser ultimo året.

3.	Pante- og gældsbreve er opført til
skønnede handelsværdier. Skønnet foretages i samråd med bank
og revisor. Udenlandske aktier er
opført til skattekurser og officiel
valutakurs pr. 31.12.

2.	
Unoterede aktier er opført til
skønnet handelsværdi efter indtje-

4.	
Faste ejendomme er opført til
skønnede handelsværdier, som er
fastsat i samråd med dels fondens
ejendomsmægler og dels fondens
revisor.
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CS Pensionsfond

2020
Rente og udbytte

Risikoafdelingen
i 1.000 kr.

Pct.

Obligationsafdelingen
i 1.000 kr.

Pct.

Kontantafdelingen
i 1.000 kr.

Pct.

23.659

0,70

44.169

1,48

-265

-0,56

kursresultat

342.688

10,20

72.458

2,43

0

0,00

Resultat før omkostninger*)

366.347

10,90

116.627

3,91

-265

-0,56

-6.539

-0,20

-3.784

-0,13

-63

-0,13

359.809

10,70

112.843

3,78

-328

-0,69

PAL skat***)

-55.084

-1,65

-17.296

-0,58

49

0,10

Resultat efter PAL Skat

304.724

9,05

95.547

3,20

-279

-0,59

Administrationsudgifter **)
Resultat

Før omk. i pct.

Efter omk. i pct.

Høj Risiko

9,15

8,97

Efter omk.
samt PAL-skat i pct.
7,59

Mellem Risiko

7,41

7,24

6,13

Lav Risiko

5,66

5,51

4,66

Kontant afd.

-0,56

-0,69

-0,59

*)	Den anførte pensionsafkastprocent er gennemsnit for pgl. afdeling. De enkelte medlemmer har deres egen saldo og indbetalings- samt
risikoprofils valg. Afkastet er derfor beregnet på kontoudtoget specifikt for den enkelte konto.
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**)	Udover procentsatsen i administrationsomkostninger er der opkrævet et kontogebyr på kr. 119. ÅOP for henholdsvis 1) Risikoafd. 0,20 %,
2) Obligationsafd. 0,13 % og 3) Kontantafdeling 0,12 %. Fondens samlede ÅOP 0,21 %.
***)	Af resultatet beregnes og betales med udgangspunkt i en brutto PAL skattesats 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 berettigede
medlemmer til gode.

Formuens
sammensætning

01-01-2020

31-12-2020

Afkast i pct.

Pct. Fordeling

Pct. Fordeling

Året til dato

Danske Aktier

24,8%

28,3%

25,0%

Udenlandske Aktier

67,5%

65,3%

5,9%

Erhvervsobligationer

6,2%

4,8%

2,6%

Ejendomme

0,5%

0,5%

0,0%

Bankindestående

1,0%

1,1%

0,2%

100,0%

100,0%

10,9%

87,4%

91,7%

3,0%

udenlandske obligationer

6,1%

0,0%

11,8%

Indeksobligationer

7,7%

6,5%

3,4%

Bankindestående

-1,2%

1,8%

-0,6%

Obligations afd. Formue før omk.

100,0%

100,0%

3,9%

Kontantafdelingen

100,0%

100,0%

-0,6%

Risikoafdelingen

Risiko afd. Formue – før omk.
Obligationsafdelingen
Stat og Realkredit obligationer
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Resultater
for perioden
2016-2020
(efter omkostninger)

År

Riskoafd.

Obligationafd.

Høj Risiko

Mellem Risiko

Lav Risiko

(A)

(B)

(75% A og 25% B)

(50% A og 50% B)

(25% A og 75% B)

Kontantafdeling

Pct.

Pct.

Pct.

Pct.

Pct.

Pct.

Netto

PAL-skat

Netto

PAL-skat

Netto

PAL-skat

Netto

PAL-skat

Netto

PAL-skat

Netto

PAL-skat

2016

7,17

1,10

6,27

0,96

6,95

1,06

6,72

1,03

6,50

0,99

0,10

0,02

2017

12,57

1,95

4,60

0,70

10,58

1,62

8,59

1,31

6,59

1,01

-0,05

0,00

2018

-3,65

-0,55

1,92

0,30

-2,26

-0,35

-0,87

-0,13

0,53

0,08

-0,06

0,01

2019

26,30

4,00

0,75

0,12

19,91

3,05

13,53

2,07

7,14

1,09

-0,18

-0,02

2020

10,70

1,65

3,78

0,58

8,97

1,37

7,24

1,11

5,51

0,84

-0,69

-0,10

*) tal fra 2016: Tilpasset tal opdelt efter afkast og investering.
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Det gennem
snitlige afkast for
5-års perioden
2016-2020
henholdsvis
før PAL-skat og
efter PAL-skat

Riskoafd. (A)

Obligation
afd. (B)

Høj Risiko

Mellem Risiko

Lav Risiko

(75% A og 25% B)

(50% A og 50% B)

(25% A og 75% B)

Kontantafdeling

Pct.

Pct.

Pct.

Pct.

Pct.

5 års afkast
før PAL-skat

10,20

3,45

8,60

6,94

5,22

-0,01

5 års afkast
efter PAL-skat

8,68

2,92

7,31

5,89

4,43

-0,01

Hvad sker der
egentlig?
Af professor
Michael Møller

Hele verden blev hårdt ramt af
corona i 2020, og følgerne vil som
minimum blive mærket langt ind
i 2021, og formodentlig længere
endnu. Selv de lande, som har haft
meget lidt corona, har oplevet fald
i beskæftigelsen. Turismeindustrien
er lagt død, og det har ramt mange
lande hårdt. Lufthavne står tomme, fly holder parkeret. Oplevelses
industrien er lagt død, koncerter,
teatre, tivoli, og restauranter er mere
eller mindre lukkede.

som følge af den endnu større
skræk for corona.

Enkelte sektorer har det fint. Byggesektoren, byggemarkeder og havecentre klager ikke. For når folk
ikke kan holde, ferie, er det logisk
at sætte de sparede omkostninger
til den aflyste udlandsrejse i forbedring af hjemmet og haven, hvor
vi nu skal opholde os i længere tid,
end vi egentlig havde tænkt os for
et år siden. Og Amazon og andre,
der fortrinsvis sælger over nettet,
har fået et gevaldigt ”boost” på de
fysiske forretningers bekostning.
De lidt ældre og konservative mennesker, der ellers har foretrukket
den fysiske forretning, har sat sig
ud over 
teknologiforskrækkelsen

Det underlige ved krisen er, at den
ikke har ramt formuerne i nævneværdigt omfang. Ejendomspriserne
er snarere steget end faldet, og aktie
kurser er steget lidt globalt, og ganske meget i Danmark. Hvad er forklaringen?

Forklaring nr. 2: Finansmarkederne
ser på det lange sigt. Kursen på
aktier og prisen på fast ejendom er
bestemt af forventningerne til indtjeningen på aktierne og ejendommene mange år ud i fremtiden, ikke
af det korte sigt.

Lad mig begynde med det korte, ærlige svar: Jeg ved det ikke. Det overrasker mig faktisk specielt meget, at
aktiekurserne ikke er faldet. Og de
fleste ærlige økonomer er nok i samme situation som mig.

Forklaring nr. 3: Regeringerne er
blevet meget mere villige til at holde
gang i hjulene, selv om det kræver
store underskud på statsfinanserne.
Frygten for stor gæld er blevet mindre og mindre, i takt med at renten
er faldet. For når staterne forudser
at kunne låne til en negativ rente, så
langt øjet rækker, så er r egeringerne

Som sagt, den globale økonomi har
været ramt hårdt af corona, og mange lønmodtagere og selvstændige
verden over har mærket det hårdt. I
Danmark har hjælpepakker og lønrefusion afværget de værste følger,
så generelt er danskerne nok økonomisk bedre stillede end befolkningerne så mange andre steder, men
virkningen er der alligevel.

Lad os derfor gå direkte til efter
rationaliseringerne. Der er a dskillige

gode forklaringer, der er så over
bevisende, at det næsten lyder som
om, økonomer havde forudset udviklingen (men det havde vi ikke…).
Forklaring nr. 1: Centralbankerne
verden over har reageret på krisen
med at presse renterne yderligere
ned, og det har været godt for priserne på aktier og på fast ejendom. Hvis
man kan låne til negativ rente, virker
selv en høj boligpris meget rimelig,
specielt når man kan få a fdragsfri lån.
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mindre bekymrede over en stor
gæld. Gælden krymper af sig selv.

de virksomheder og skadet de mindre unoterede virksomheder og de
børsnoterede virksomheder, hvor
konkurrencen gør, at indtjeningen
holdes nede.

Forklaring nr. 4: Corona har på en
række områder øget omstillings
paratheden og dermed effektiviteten
i samfundet. Mange virksomheder
forudser øget produktivitet som følge af øget brug af hjemmearbejde og
videokonferencer. Det er ting, man
har talt om længe, men som ikke er
slået igennem pga. konservatisme.
Der kan spares mange penge og meget tid, når man kan skære ned på de
internationale forretningsrejser.

Øget nethandel gavner en kolos som
Amazon. Mindre fysisk handel skader en masse mindre virksomheder,
der er for små til at være børsnoterede. Flyselskaber er børsnoterede,
men pga. konkurrencen er de ikke
særlig værdifulde. Flyselskaber fyldte selv før krisen ikke meget på børsmarkederne.

Forklaring nr. 5: Corona har fortrinsvis gavnet de store børsnotere-

Der er sandsynligvis noget om det.
Forklaringerne kan i hvert fald ikke

Årsregnskab

Fondens årsregnskab med status vil
blive indrykket i CS-Bladet i marts/
april 2021.

Regnskab med noter og værdi
papirregnskab kan ses på fondens
hjemmeside fra marts 2021.

Pensionsafkastbeskatning (PAL)

PAL skattesatsen udgør 15,3 pct.
Beregningen af PAL skatten er blevet mere overskuelig, så den enkelte
(næsten) selv kan beregne denne
skat.

Der er dog fortsat to forhold, som
gør det lidt kompliceret. Det ene er
1982 saldoen, fordi fonden betaler
skat som én enhed. Det andet er, at
der er nogle omkostninger i fonden,
der ikke er fradragsberettigede.
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afvises. Men man skal blot være klar
over at:
•	Det er let efterfølgende at finde på
en masse forklaringer, der lyder
plausible.
•	Vi aner ikke, hvilken vægt der skal
lægges på hver af disse 
mulige
forklaringer.
Så moralen er måske: Lad være med
at ville have en forklaring på alt. Vi
lever i en usikker verden, hvor tingene er svære at forstå. Jeg kæmper
stadig med at forstå, hvorfor englænderne valgte brexit…

For medlemmer uden 1982 saldo
er reglen stort set 15,3 pct. skat af
resultatet.

Satser for
indbetaling
på pensions
ordninger i
2021

I 2020 kan du indskyde samlet på
arbejdsmarkeds-/tillægspensionen
(AMP/TIP) og andre ratepensioner du måtte have i Danmark netto
kr. 58.500, – Hvis der KUN indbetales til arbejdsgiveradministreret ordning, er beløbet brutto kr.
63.586,96 Forskellen mellem indbetalingsgrænserne på AMP/TIP
svarer til den bruttoskat (i 2020: 8
pct.), som arbejdsgiver/-pensionsinstitutter skal trække inden indbetalingerne.
Hvis du indbetaler mere end max
på din AMP/TIP her i CS Pensionsfond, vil det overskydende beløb bliver overført til en overløbsordning i
AP Pension. (Se artikel andet sted i
bladet) Dette er en livrente, hvor der
ikke er noget max på indskud.

Overløbsordning (livrente) og
bedre muligheder
ved frivillige
indbetalinger:

CS Pensionsfond har etableret en ”overløbsordning” for indskud, der overstiger de generelle indskudsgrænser.
Det bevirker, at såvel medlemmerns
pligtige som evt. frivillige bidrag placeres først på medlemmets AMP/TIP

På både AMP/TIP og livrenten gælder det, at der er fuld fradragsret
også i topskatten. Topskattegrænsen er i 2021 på kr. 544.800, – Du
skal have en indtægt på BRUTTO
kr. 592.173,91 kr. for at få fordel af
fradraget i topskatten.
CS Pensionsfond modtager ikke
frivillig indbetaling til aldersopsparinger (AOS). Da det har været et
stort ønske fra mange af vores opsparer, valgte vi i december 2020,
at hjælpe dem der har indbetalt via
arbejdsgiver til arbejdsmarkeds-/
tillægspensionen (AMP/TIP) (som
er en ratepension). Det gør fonden
ved at bruge en del af denne indbetaling til indbetaling på AOS.
Maxindbetalingen på AOS var i
2020 på 5.300,- kr. netto dog skal

konto. Herefter overføres evt. beløb,
der overstiger, hvad der må indgå
på denne, til ”overløbsordningen”.
Medlemmer, der i 2020 indbetalte
pligtige og/eller frivillige bidrag, der
oversteg den gældende grænse på
kr. 62.173,91 fik således automatisk

det kunne indeholdes i indeværende års indbetalinger til AMP/TIP.
Vi vil til december 2021 gøre det
samme igen. Max. Beløbet for 2021
er netto kr. 5.400, – Eller hvis du
har 5 år eller mindre til folkepensionsalder kr. 52.400, – Der er ikke
fradrag i skatten ved indbetaling på
en AOS.
Der bliver sendt brev ud til dem der
har muligheden, i september måned, så hvis du indbetaler til AOS
i din bank, skal du – måske allerede nu – tage beslutning om, om du
ønsker at fortsætte med denne, eller om du hellere vil have din AOS
i CS Pensionsfond. Vi er altid klar
til at rådgive dig så ring, hvis du har
spørgsmål i den forbindelse.

overført det overskydende beløb til
Overløbsordningen i AP Pension.
Overløbsordningen er en livrente,
således at medlemmet fortsat opnår
bortseelsesret/fradrag for de indbetalte beløb.
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Overløbsordningen er etableret i samarbejde med AP Pension. Medlemmets indbetalinger indplaceres i AP
Active – livcyklus som er aktivt 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,

Information om
omkostninger
og beregning/
betaling for CS
Pensionsfond.

kan følge deres egen ordning ved login
med NemID via AP Pensions hjemmeside eller på Pensioninfo.
Du har ligeledes fortsat mulighed for
at foretage frivillige indbetalinger til
CS Pensionsfond på din AMP/TIP.
Alle indbetalte beløb i CS Pensionsfond, frivillige som pligtige, vil ind-

gå i betingelserne på din AMP/TIP.
Det kan du læse mere om på vores
hjemmeside under ”Pension” og
”Arbejdsmarkedspension”
Du kan benytte formularen på vores
hjemmeside ”Frivillig indbetaling
på eksisterende ordning”, hvis du
ønsker at indbetale til ordningen.

Omkostninger *)

Sats

Administrationsgebyr, som tages af det
gennemsnitlige indestående

Variabel – men ligger normalt på 0,15 – 0,25 pct. af
gennemsnitsaldoen.

Kontogebyret

I 2020 blev opkrævet 119,- pr. konto.
I 2021 bliver satsen kr. 119,- pr. konto

*) Fondens gns. årlige omkostninger i procent er 0,21 pct. (ÅOP).
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Kontoudskrifter
og specifikation
af afkast

I din e-Boks modtager du dit kontoudtog og en specifikation af afkast
og omkostninger i 2020.
Bemærk: Du bør tjekke, om du står i
den risikoprofil, du ønsker. Din risikoprofil fremgår af dit kontoudskrift
(se nedenstående eksempel).
Bemærk endvidere, at der sker skift
af risikoprofil hvis du er født i 1961
eller 1971:

Hvis du IKKE har svaret på henvendelsen fra CS Pensionsfond om din
risikoprofil, OG er født i 1971 skal
der stå ”MELLEM RISIKOPROFIL”
på dit kontoudtog. Er du født i årgang 1961 skal der stå ”LAV RISIKOPROFIL” på kontoudtoget, med
mindre, at du tidligere har valgt anden risikoprofil.
Jf. § 10, stk. 4 i CS Pensionsfonds
vedtægter gælder følgende:

”Medlemmers indestående overføres
automatisk til en ny risikoprofil primo januar måned efter tilskrivning
af foregående års afkast og pensionsafkastskat, i det kalenderår medlemmet fylder hhv. 50 år, til profil ”Mellem risiko”, og 60 år, til profilen med
”Lav risiko”, med mindre medlemmet
med mindst en måneds varsel før den
pågældende 1. januar, jf. §10 stk. 2
skriftligt meddeler fonden, at der ikke
ønskes en ændring af risikoprofilen”

Seniormøder
2021

Corona har sat sine spor på vores
seniormøder i 2020, hvor vi måtte aflyse en del møder på grund af
forsamlingsforbud, og hensynet til
smittefare. På baggrund af dette,
har vi besluttet, at udsætte seniormøder for årgang 1963. Møderne
i 2021 vil derfor være forbeholdt
medlemmer født i 1962, samt dem
vi har måtte aflyse i 2020. Fremtidigt vil vi invitere en hel årgang pr.
år, med årgang 1963 i 2022, årgang
1964 i 2023 osv.
Medlemmer, der har mulighed for
at deltage i ovennævnte møder, vil
blive indbudt direkte i løbet af foråret 2021. Indbydelserne sendes via
e-Boks.
Fonden inviterer alle aktive opsparere til seniormøder. Fonden inviterer også øvrige medlemmer med
et vist indestående i fonden. Denne
praksis tager afsæt i den kendsgerning, at seniormøderne ikke er omkostningfrie arrangementer for CS
Pensionsfond.
Seniormøderne er for de inviterede
medlemmer gratis. Bemærk dog,

at rejse og transportudgifter er for
egen regning.

•	Pensionsordninger i CS Pensionsfond og øvrige ordninger

Det henstilles til, at et eventuelt afbud meldes i så god tid, som overhovedet muligt. Dette med henblik
på, at fonden ikke bliver opkrævet
for opholdet. Vi oplever desværre et
stigende antal udeblivelser, selv om
de pågældende har tilmeldt sig, og
det er dyrt for fonden.

•	Forsikringsforhold efter pensionstidspunktet

Møderne er med overnatning, og
ægtefælle eller samlever inviteres
med (så man kan hjælpe hinanden
med at huske på alt det, der bliver
orienteret om.)
På disse møder, vil CS Pensionsfond
og FTF-a samt en ekstern foredragsholder orientere om forhold, der er
relevante fra man når afgangsalder
til man bliver folkepensionist.
Emner er bl.a.:
•	Ledighed/dagpenge/efterløn,
lønsikring, jobmuligheder, jobsøgning mm.
•	Tjenestemandspension

•	Sammendrag af alle økonomiske aspekter
•	Forhold om de fysiske og psykiske ændringer som sker omkring denne alder og situation.
Vores mål er, at vi på bedst mulig
vis klæder vores kommende seniorer på til at få en god og fornuftig
afgang fra forsvaret og tilhørende
overgang til et nyt liv, både før og
efter folkepensionsalderen.
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Forår 2021
Sted

Dato

Tid

Badehotel Søfryd 4040 Jyllinge

12-04-2021 – 13-04-2021

kl. 12:00 – 12:00

Badehotel Søfryd 4040 Jyllinge

13-04-2021 – 14-04-2021

kl. 12:00 – 12:00

Agerskov Kro 6534 Agerskov

17-05-2021 – 18-05-2021

kl. 12:00 – 12:00

Agerskov Kro 6534 Agerskov

18-05-2021 – 19-05-2021

kl. 12:00 – 12:00

Efterår 2021
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Sted

Dato

Tid

Hotel Søparken 9440 Aabybro

13-09-2021 – 14-09-2021

kl. 12:00 – 12:00

Hotel Søparken 9440 Aabybro

14-09-2021 – 15-09-2021

kl. 12:00 – 12:00

Bemærk: Transport og rejseudgifter er for egen regning.

Pensionsforsikring for
overenskomst
ansatte

Forsvarets regnskabsstyrelse har
tidligere stået for at trække betalingen (præmien) af din Pensionsforsikring igennem din løn, derved
fremgik præmien på din lønseddel.

•	
Kr. 266,30 (kr. 245,- pr. mdr.
+ 8 % AM-bidrag kr. 21,30)
til dækning ved invalide og
børnerente (skatte-kode 1 med
fradrag)

Dette er pr d. 01. juni 2019 blevet
ændret til, at CS Pensionsfond nu
trækker denne præmie fra din pensionsindbetaling. Du vil derfor på
det nye kontoudskrift kunne se forsikringspræmien for hver måned.

Fastsættelse af forsikringspræmien
for 2021 er udregnet på baggrund
af indeksering – antal forsikrede,
antal skader og alderssammensætning. Bonus for 2020 fra Forenede
Gruppeliv er blevet anvendt til reducering af den faktiske præmie.
Der er hensættelse til IBNR reserve
vedr. de løbende ydelser (invalideog børnerente).

Forsikring med liv/ og invalidedækning omfatter ansatte i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen,
hvortil der sker pligtigt indbetaling til den obligatoriske arbejdsmarkedspension. Forsikringen (aftale 85011-1) er tegnet i Forenede
Gruppeliv (FG).
Pr. 1. januar 2021 er den samlede
månedlige præmie på pensionsforsikringen kr. 356,30 inkl. AM-bidrag. Præmien er opdelt som følger:
•	Kr. 90,- pr. mdr. til dækning ved
dødsfald (skattekode 5 uden
fradrag)

Den opkrævede præmie er godt 1/3
af den faktiske præmie overfor FG.
Forsikringsdækningen for 2021
udgør:
–	ved medlemmets død udbetales kr. 710.000 + en løbende
rente for hvert barn under 21 år
på kr. 35.000 årligt
–	er medlemmets erhvervsudygtighed efter lægelig vurdering
nedsat med 2/3 før det fyldte
67. år, udbetales en løbende

r ente kr. 142.000 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. 427.000
Samlever
*Ved samlever forstås, hvis man har
boet sammen i ægteskabslignende
forhold i de sidste 2 år før døds
faldet eller har/har haft barn sammen eller venter barn.
Anmeldelse
Ved dødsfald eller afskedigelse på
grund af erhvervsudygtighed anmeldes dette til CS Pensionsfond og
CS forsikring.
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