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Alle medlemmer af CS Pensionsfond ønskes et rigtig 
godt nytår! Nytår betyder også nye vaner i CS Pensions-
fond – derfor er det første gang, at fonden kun udsender  
”Information om din pension” elektronisk til din e-Boks. Vi 
håber, at I er glade for ændringen, som både er godt for mil-
jøet og reducerer fondens omkostninger.

Her med indgangen til 2023 kan vi se tilbage på et turbulent 
2022. Der har ikke været mange gode nyheder fra de finan-
sielle markeder. Helt usædvanligt har kraftige kursfald ramt 
både aktier og obligationer, hvilket fondens afkast naturligt 
også afspejler.

Fondens resultat i 2022 har på danske aktier været et afkast 
på ca. -13,7 %. Fondens resultat, opgjort i danske kroner, har 
på udenlandske aktier været et afkast på ca. -11,1 %.  Afka-
stet i fondens Obligationsafdeling har været på ca. -20,1% for 
danske obligationer. Afkastet for den enkelte afhænger af de 
enkelte medlemmers valg af risikoprofil, og fremgår for lav, 
mellem og høj risiko inde i bladet.   

Se mere om udviklingen på værdipapirmarkederne 2022 ne-
denfor, hvor professor Michael Møller giver et tilbageblik. Du 
vil også kunne læse den anden artikel i artikelserie af profes-
sor Michael Møller, som handler om opsparingen til din al-
derdom, og hvilke overvejelser du kan gøre.

Jeg vil afholde mig fra at komme med holdninger til og for-
modninger om, hvordan det vil gå pengemarkederne i 2023 
– det kan kun blive rent gætværk. Man kan dog håbe på, at 

det bliver et år, hvor der kommer styr på inflation og øvrige  
forhold, der høj grad påvirker renter og kurser, så der kan 
komme mere stabilitet på pengemarkederne. 
Vi bringer som vanligt i årets første blad en hel del informa-
tioner om forsikringsordningen, der er tilknyttet pensionsop-
sparingen, information om pensionsafkastbeskatning (PAL), 
indbetalingsgrænser på aldersopsparing samt arbejdsmar-
kedspension, overløbsordning (livrenteordning) for indbeta-
linger, som overstiger den skattemæssige grænse for indskud 
på arbejdsmarkeds-/tillægspension, omkostninger. Og så kan 
du se tidspunkterne for afvikling af seniormøderne i 2023. 

Jeres kontoudskrifter vil blive udsendt ultimo januar 2023 via 
e-Boks, når resultatet og PAL-skat for 2022 er endelig bereg-
net og tilskrevet. 

Du opfordres til at se på din kontoudskrift. Her kan du se, 
hvilken ordning kontoudtoget repræsenterer, og 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 formularer” og linket til formularen 
”Skift af risikoprofil”.

Nytårshilsner

Pernille Reuter Eriksen
Formand
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Udviklingen på værdipapirmarkederne afspejler forventningerne til 
fremtiden i den brede samfundsøkonomi. Der har i 2022 været høj 
beskæftigelse, ikke kun i Danmark, men også i det meste af de øvrige 
industrialiserede lande. Der har været og er mangel på arbejdskraft, 
både i den offentlige og den private sektor. Det giver i sig selv et vist 
lønpres. Hospitalerne er ikke de eneste, der skriger på personale. 
Covid har derudover de sidste par år givet problemer med de inter-
nationale forsyningskæder. Mange virksomheder har ikke kunnet få 
de varer, de havde bestilt, hvilket har ført til stigende priser, helt uaf-
hængigt af lønpresset. Containerrederierne har pga. forsinkelser og 
ventetider tjent meget store beløb, og rederiernes indtjening er selv-
følgelig en omkostning for dem, der skal have transporteret varerne. 
Og oven i kom så Ruslands ”specielle militære operation” i Ukraine, 
der dels har forøget fødevarepriserne pga. besvær med eksport af 
Ukraines store kornproduktion, dels har ført til en drastisk nedgang 
i Ruslands eksport af gas i Europa. Det har øget prisen på både gas 
og anden energi i Europa.      

Det er vanskeligt at bedømme, hvor meget disse faktorer hver for sig 
har betydet, men den samlede effekt er klar: En voldsom stigning i 
inflationen her og nu og en stigning i den forventede inflation i 2023. 

Centralbankers vigtigste opgave både i EU og USA er at holde in-
flationen nede på et par procent, og deres vigtigste middel hertil er 
at hæve den korte rente, som så igen smitter af på den lange rente. 
Efter en lang periode med negative renter er vi nu på vej mod mere 
normale tilstande. Både Danmark, EU og USA har øget den korte 
rente kraftigt, og vi har næppe set den sidste rentestigning.  Natio-
nalbankens indskudsrente er steget fra -0,6% til1,75% i løbet af året. 

Denne udvikling afspejler også i de lange renter. Den abnormt kraf-
tige rentestigning i 2022 har ført til væsentlige tab på investering i 
lange obligationer. Man skal meget langt tilbage i historien for at 
finde et så stort kurstab på lange obligationer.

For så vidt angår aktiekurserne er billedet lidt ”mudret”. Aktier er ge-
nerelt faldet i 2022, målt i hvert enkelt lands egen valuta. Men set fra 
et dansk synspunkt opvejes kursfaldet på eksempelvis amerikanske 
aktier delvis af, at dollaren er steget løbet af året. Men det overord-
nede billede er, at 2022 har været et dårligt aktieår, bl.a. fordi man 
forventer fortsatte stramninger, rentestigninger og fald i beskæfti-
gelsen og investeringerne. Men hvor kursfaldet på obligationer må 
betegnes som historisk stort, er aktiekursfaldet inden for de udsving 
man kan forvente på aktier inden for en 10-15 års periode.

Opgjort i danske kr. har det globale aktieindeks, målt ved det så-
kaldte MSCI-indeks, givet et negativt afkast i 2022 på -13,0%. Fon-
dens negative afkast på udenlandske aktier var -11,1%. Danske aktier 
har haft et dårligere år end de udenlandske aktier. Ifølge det bredest 
mulige danske aktieindeks har danske aktier i året givet et negativt 
afkast på -3,5. Fondens danske aktier har givet et negativt afkast 
på -13,7%. Det kan umiddelbart forbløffe, at fondens aktier ligger 
så langt under indekset. Forklaringen er nøjagtigt den samme som 
sidste år. Novo vejer ganske tungt i det bredest mulige danske ak-
tieindeks, og Novo har haft et fantastisk år i 2022. Men fonden vil 
ikke investere så stor en del af medlemmernes formue i ét selskab. 
Det ville være for risikabelt. Derfor følger fondens afkast af danske 
aktier ikke det danske indeks særligt tæt fra år til år. Derimod følger 
fondens udenlandske aktier det globale indeks relativt tæt.

UDVIKLINGEN PÅ VÆRDIPAPIRMARKEDERNE 2022
Af professor Michael Møller

PENSIONSFONDENS RESULTAT
Regnskabsprincipper

Principperne for afdelingerne er uændrede fra tidligere år: 
1. Børsnoterede obligationer og aktier er opført til fondsbørsens kurser ultimo året.
2. Unoterede aktier er opført til skønnet handelsværdi efter indtjeningsevne, samt øvrige markedsmæssige forhold. 
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.
4. Faste ejendomme er opført til skønnede handelsværdier, som er fastsat i samråd med dels fondens ejendomsmægler og dels 

fondens revisor.

CS Pensionsfond 2022 Risikoafdelingen Obligationsafdelingen Kontantafdelingen

 i 1.000 kr. Pct. i 1.000 kr. Pct. i 1.000 kr. Pct. 

Rente og udbytte 31.574 0,76 51.019 1,46 -253 -0,38

kursresultat -541.563 -13,07 -755.563 -21,56 0 0,00

Resultat før omkostninger *) -509.989 -12,31 -704.544 -20,10 -253 -0,38

Administrationsudgifter **) -8.568 -0,21 -5.065 -0,14 -108 -0,16

Resultat -518.557 -12,52 -709.609 -20,24 -361 -0,54

PAL skat ***) 79.237 1,91 108.484 3,10 53 0,08

Resultat efter PAL Skat -439.320 -10,61 -601.125 -17,14 -308 -0,46

*) Den anførte pensionsafkastprocent er gennemsnit for pågældende afdeling. De enkelte medlemmer har deres egen saldo og indbetalinger samt risikoprofils valg. 
Afkastet er derfor beregnet på kontoudtoget specifikt for den enkelte konto. 
**) Udover procentsatsen i administrationsomkostninger er der opkrævet et kontogebyr på kr. 122. CS Pensionsfonds samlede ÅOP var i 2022 på 0,22 %.
***) Af resultatet beregnes og betales med udgangspunkt i en brutto PALskattesats på 15,3 % De enkelte medlemmer har deres egen friholdelsesbrøk (1982 saldo), og 
PALberegningen sker for hvert enkelt medlem, hvorved det sikres, at afgiftsreduktionen kommer netop de berettigede medlemmer til gode.



INFORMATION OM DIN PENSION NR. 1/2023

3

FORMUENS SAMMENSÆTNING:

01-01-2022 31-12-2023 Afkast i pct.

Risikoafdelingen pct. Fordeling pct. Fordeling Året til dato

Danske Aktier 24,2% 23,0% -13,7%

Udenlandske Aktier 69,5% 74,2% -11,1%

Erhvervsobligationer 2,6% 1,8% -2,1%

Ejendomme 0,4% 0,0% 0,0%

Bankindestående 3,3% 1,0% 0,2%

Risiko afd. Formue - før omk. 100,0% 100,0% -12,6%

01-01-2022 31-12-2023 Afkast i pct.

Obligationsafdelingen pct. Fordeling pct. Fordeling Året til dato

Stat og Realkredit obligationer 94,2% 88,6% -28,6%

udenlandske obligationer 0,0% 0,0% 0,0%

Indeksobligationer 6,1% 6,2% -1,2%

Bankindestående -0,3% 5,2% -0,2%

Obligations afd. Formue før omk. 100,0% 100,0% -20,0%

Kontantafdelingen 100,0% 100,0% -0,4%

RESULTATER FOR PERIODEN 2018-2022 (EFTER OMKOSTNINGER)

 År
Risikoafdeling 

(A)
Obligationsafdeling 

(B)
Høj Risiko

(75% A og 25% B)
Mellem Risiko        

(50% A og 50% B)
Lav Risiko

(25% A og 75% B) Kontantafdeling

Netto PAL Netto PAL Netto PAL Netto PAL Netto PAL Netto PAL

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%

2021 25,97% 3,98% -3,89% -0,60% 18,51% 2,83% 11,04% 1,69% 3,58% 0,55% -0,63% -0,10%

2022 -12,52% -1,91% -20,24% -3,10% -14,45% -2,21% -16,38% -2,51% -18,31% -2,80% -0,54% -0,08%

DET GENNEMSNITLIGE AFKAST FOR 5-ÅRS PERIODEN 2018-2022 HENHOLDSVIS FØR PAL-SKAT OG EFTER PAL-SKAT

Risikoafdeling 
(A)

Obligationsafde-
ling (B)

Høj Risiko
(75% A og 25% B)

Mellem Risiko        
(50% A og 50% B)

Lav Risiko
(25% A og 75% B) Kontantafdeling

5 års afkast  
før PAL-skat 8,22% -3,96% 5,30% 2,30% -0,78% -0,42%

5 års afkast efter 
PAL-skat 11,77% 1,18% 9,22% 6,61% 3,93% -0,28%
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Der er masser af artikler om, at man skal spare op til sin alderdom. 
Og det er da rigtigt, at en del ikke får lagt nok til side til alderdom-
men. Men husk, at man også kan spare for meget op. Så lad os lige 
se det hele lidt fra oven.
Hvis du er under 50 år, skal du overhovedet ikke tænke på at spare 
mere op til pension. Du skal tænke på ikke at have klatgæld og dyr 
bankgæld, men det har ikke noget med pension at gøre!
Ovenstående gælder endnu mere, hvis du er tjenestemand eller kan 
forvente at blive det, og i øvrigt har et normalt arbejdsliv. Kombina-
tionen af tjenestemandspension, pensionsopsparing i CS Pensions-
fond, ATP og folkepension gør, at du er særdeles godt dækket. Du 
har ikke helt samme gode dækning, hvis du er overenskomstansat 
og aldrig bliver tjenestemand, men du har en ordning, der er god nok 
til, at du i hvert fald ikke skal tænke på frivillig pensionsopsparing 
før du er 50 år. Du har som overenskomstansat i CS Pensionsfond 
en obligatorisk pensionsordning, der giver dig en ganske pæn samlet 
pensionsindtægt (ATP, folkepension, CS pensionsfond), når du går 
på pension. Så hvis du blot har styr på din ”private” økonomi, dvs. 
enhver betaler sit til tiden og ikke behøver at overtrække kontoen, 
købe på afbetaling osv., er der næppe de store problemer, når du en 
dag går på pension. Det er i øvrigt en god ide at besøge internetsiden 
pensionsinfo.dk. Husk blot, at du nok skal vælge at få din pension 
udbetalt over en længere periode end 10 år. 

Hvem er det, der specielt skal tænke over, om de har nok at leve af 
som pensionister, og som derfor muligvis skal spare frivilligt op? Det 
er ikke de typiske CS-medlemmer.

Det er:
• Folk uden obligatoriske pensionsordninger (enten hele livet eller 

en væsentlig af deres arbejdsliv). De får ikke indbetalt nok. En or-
dentlig pension kræver, at man har indbetalt bidrag i mange år.

• Folk, der går på pension tidligt. Pensionsopsparingen skal stræk-
kes ud over en længere årrække, så derfor er der mindre i pension 
pr. år.

• Folk med meget høje indkomster. Det skyldes et rent teknisk for-
hold. Antag, at du og en direktør begge har en ordning, der giver 
jer en arbejdsmarkedspension på 50% af jeres løn som erhvervs-
aktiv, fordi I indbetaler samme procent af jeres løn hvert år til pen-
sion. Du har en folkepension og ATP, der øger din pension relativt 
meget. Men for direktør med en arbejdsmarkedspension på 1 mio. 
kr. om året betyder folkepension og ATP ikke meget. Folk med al-
mindelige indkomster har relativt mere glæde af ATP og folkepen-
sion. Uden frivillig pensionsopsparing vil de opleve et stort relativt 
fald i indkomst ved pensionering.

 
Adskillige mennesker med ”almindelige” indkomster oplever fak-
tisk, at deres disponible indkomst efter skat går op, når de går på 
pension. De skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag, de skal ikke 
betale til fagforening og arbejdsløshedskasse, og derudover har de 
mindre udgifter til transport til og fra arbejde osv. Og så skal man 

ikke glemme, at mange mennesker i de seneste år før pension op-
lever, at de har flere penge end før, dvs. de bruger ikke hele deres 
indkomst. Børnene er for længst fløjet hjemmefra, og tøjet holder 
længere (☺). Så selv om deres disponible indkomst falder ved pen-
sionering, giver det ikke problemer. Mange har derudover i deres tid 
på arbejdsmarkedet opbygget friværdi i deres bolig, og der er måske 
mulighed for at spise lidt af denne opsparing op, så man ikke efter-
lader sig for meget. Mange i lejeboliger får forøget hjælp til husle-
jen i form af boligydelse fra det offentlige, når de går på pension.  
 

Det er komplicerede regnestykker, og intet er sikkert i denne 
verden. Aktiekurser, renter, offentlige ydelser, skatter, alt kan  
 
ændre sig. Men hovedreglen er, at du er sikret ganske pænt gennem 
overenskomst, folkepension og ATP. Eller sagt på anden måde, de 
fleste mennesker har større pensionsproblemer, end du har.

Du kan være atypisk. Du kan f.eks.:
• Have haft meget overarbejde de senere år før pensionering og 

vænnet dig til en høj levestandard.
• Have brugt hver en krone, du tjener, og måske endda spist af dine 

kapitalgevinster.
• Planlægge at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet adskillige år 

før folkepensionsalderen.
• Have været uden for arbejdsmarkedet nogle år og derfor indbetalt 

mindre til pension end det typiske CS-medlem

I de situationer bør du overveje at spare mere op i den sidste del af 
arbejdslivet, dvs. fra du er 50 år og fremefter. Formålet hermed er 
egentlig ikke så meget at lægge penge op, det er snarere at mindske 
forbruget lidt, så du ikke vænner dig til et meget højt forbrug. Men 
for de fleste er det ikke nødvendigt, blot privatøkonomien i øvrigt er 
nogenlunde sund. For at sige det lige ud: der er formodentlig flere 
CS-medlemmer, der sparer for meget op, end der er medlemmer, der 
sparer for lidt op. Og det er næsten lige så dumt at spare for meget 
op, som det er at spare for lidt op.

Dette er anden artikel af artikelserie af professor Michael Møller. Artikelserien fokuserer på pensionsområdet og overvejelser samt 
spørgsmål i den forbindelse. Denne artikel omhandler, hvorvidt du sparer for lidt op til din alderdom.

SPARER DU FOR LIDT OP TIL DIN ALDERDOM?
Af professor Michael Møller
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ÅRSREGNSKAB
Fondens årsregnskab vil blive indrykket i CS-Bladet i marts/april 2023.  
Regnskab med noter og værdipapirregnskab kan ses på fondens hjemmeside 
fra marts 2023.

PENSIONSAFKASTBESKATNING (PAL)
PAL skattesatsen udgør 15,3 pct. Beregningen af PAL skatten er blevet mere overskuelig, men 
der er dog fortsat to forhold, som gør det lidt kompliceret. Det ene er 1982 saldoen (und-
tagelse for PAL skat), fordi fonden betaler skat som én enhed. Det andet er, at der er nogle 
omkostninger i fonden, der ikke er fradragsberettigede.

For medlemmer uden 1982 saldo er hovedreglen stort set, at der skal betales 15,3 pct. skat af 
resultatet. 

I 2022 havde næste alle opsparer negativt afkast på pensionsordninger her i CS Pensionsfond. 
Da PAL-skatten derved også bliver negativ (altså penge du har til gode), vil denne blive gemt 
til modregning i de efterfølgende års PAL-skat af eventuel positive afkast. Du skal derfor ikke 
betale PAL skat af de positive afkast der måtte komme – indtil der er udlignet. Hvis du ophæ-
ver din konto inden du har haft glæde af denne modregning, vil du få udbetalt det resterende 
PAL-skat sammen med saldo.

SATSER FOR INDBETALING PÅ PENSIONSORDNINGER I 2023

Arbejdsmarkeds-/tillægspension:
I 2023 kan der indskydes samlet på arbejdsmarkeds-/tillægspen-
sionen (AMP/TIP) og andre ratepensioner i Danmark i alt netto kr. 
60.900, -.
Hvis der KUN indbetales til arbejdsgiveradministreret ordning, er 
beløbet brutto kr. 66.165,65. Forskellen mellem indbetalingsgræn-
serne på AMP/TIP svarer til den bruttoskat (i 2023: 8 pct.), som ar-
bejdsgiver/-pensionsinstitutter skal trække inden indbetalingerne.

Hvis du indbetaler mere end max på din AMP/TIP her i CS Pensions-
fond, vil det overskydende beløb bliver overført til en overløbsord-
ning i AP Pension. Dette er en livrente, hvor der ikke er noget max 
på indskud. 

På både AMP/TIP og livrenten gælder det, at der er fuld fradrags-
ret, også i topskatten. I 2023 skal du betale topskat af den del af 
din personlige indkomst, der overstiger 568.900 kr. (618.370 kr. før 
am-bidrag), dvs. du skal have en indtægt på over BRUTTO kr. 618.370 
kr. for at få fordel af fradraget i topskatten.

Aldersopsparing:
Det er ikke muligt at indbetale frivilligt til Aldersopsparing (AOS). 
Men efter stort ønske fra medlemmerne, vil de der har indbetalt via 
arbejdsgiver til deres ratepension (dvs. arbejdsmarkeds-/tillægspen-
sionen (AMP/TIP)) ultimo året fra deres ratepension automatisk få 
overført maksindbetalingen til deres AOS. 

Maxindbetalingen på AOS i 2022 var på 5.500 kr. netto, dog skal be-
løbet kunne indeholdes i indeværende års indbetalinger til AMP/TIP. 
Du vil kunne se beløbet på det i januar fremsendte kontoudtog.

Max. beløbet for 2023 er netto kr. 8.800 eller hvis du har 7 år eller 
mindre til folkepensionsalder kr. 56.900. Der er ikke fradrag i skatten 
ved indbetaling på en AOS. 

Hvis du IKKE ønsker at få overført fra din arbejdsmarkeds-/tillægs-
pension til din aldersopsparing, skal du meddele dette via denne 
meddelelsesblanket. Du vil modtage en mail retur med bekræftelse.

https://mit.cs.dk/pension/generelMeddelelsesBlanket/
https://mit.cs.dk/pension/generelMeddelelsesBlanket/
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OVERLØBSORDNING (LIVRENTE) OG BEDRE MULIGHEDER 
VED FRIVILLIGE INDBETALINGER:

CS Pensionsfond har en ”overløbsordning” for indskud, der overstiger de generelle indskudsgrænser. 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, kan følge deres egen ordning ved login med NemID via AP Pensions hjemmeside eller på Pensioninfo.dk. 

Det betyder, at såvel medlemmernes pligtige som evt. frivillige bidrag placeres først på medlemmets AMP/TIP konto. Herefter overføres 
evt. beløb, der overstiger AMP/TIP grænsen på kr. 66.165,65 til ”overløbsordningen”. Medlemmer, der i 2022 indbetalte pligtige og/eller 
frivillige bidrag, og som oversteg den gældende grænse på kr. 64.347,83 fik således automatisk overført det overskydende beløb til over-
løbsordningen i AP Pension. For de flestes vedkommende er der overført så meget som muligt til Aldersopsparingen inden overførsel til 
overløbsordningen. 

Overløbsordningen er en livrente, og således er der fortsat fradrag (bortseelsesret) for de indbetalte beløb.

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 indgå i betingelserne på din AMP/TIP. Det kan du læse mere om på vores hjemmeside under 
”Generelt” og ”Frivillig indbetaling”

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 2022 blev opkrævet 122,- pr. konto.
I 2023 bliver satsen kr. 136,- pr. konto

INFORMATION OM OMKOSTNINGER OG BEREGNING/
BETALING FOR CS PENSIONSFOND

*) Fondens gns. årlige omkostninger i procent er 0,23 pct. (ÅOP).

KONTOUDSKRIFTER OG SPECIFIKATION AF AFKAST

Bemærk: 
Du bør tjekke, om du står i den risikoprofil, du ønsker. Din risikoprofil fremgår af dit kontoudskrift 

Bemærk desuden, at der er sket automatisk skift af risikoprofil, hvis du er født i 1963 eller 1973 pr. d. 1. januar 2023:
Hvis du IKKE har svaret på henvendelsen fra CS Pensionsfond om din risikoprofil, OG er født i 1973 skal der stå ”MELLEM RISIKOPROFIL” på dit 
kontoudtog. Er du født i årgang 1963 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 pensions-
afkastskat, i det kalenderår medlemmet fylder hhv. 50 år, til profil ”Mellem risiko”, og 60 år, til profilen med ”Lav risiko”, medmindre 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” 

https://www.appension.dk/
https://cs.dk/pensionsfond/generelt-p/frivillig-indbetaling/
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SENIORMØDER 2023

Medlemmer, der har mulighed for at deltage i seniormøder i 2023, 
er årgang 1964. I vil blive indbudt i løbet af foråret 2023 via e-Boks. 

Fonden inviterer alle aktive opsparer til seniormøder. Fonden invite-
rer også øvrige medlemmer med et vist indestående i fonden. Den-
ne praksis tager afsæt i den kendsgerning, at seniormøderne ikke er 
omkostningsfrie arrangementer for CS Pensionsfond. 

Seniormøderne for de inviterede medlemmer og deres ægtefælle/
samlever er gratis. Bemærk dog, at rejse og transportudgifter er for 
egen regning.

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 møderne vil CS Pensionsfond og FTF-a samt en ekstern fore-
dragsholder orienterer om forhold, der er relevante fra man når af-
gangsalder til man bliver folkepensionist.

Emner er bl.a.: 
• Ledighed/dagpenge/efterløn, lønsikring, jobmuligheder, jobsøg-

ning mm. 
• Tjenestemandspension
• Pensionsordninger i CS Pensionsfond og øvrige ordninger
• Forsikringsforhold efter pensionstidspunktet
• 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 folkepensions-
alderen. 

Da der kan være rift om pladserne, skal du tilmelde dig, så snart 
du får indbydelsen. Hvis du tilmelder, og alligevel ikke kan deltage, 
henstiller vi til, at et eventuelt afbud meldes i så god tid som over-
hovedet muligt. Dette for at hjælpe dem der evt. står på venteliste. 
Vi oplever desværre et stigende antal udeblivelser, selv om de på-
gældende har tilmeldt sig, det betyder, at vi skal betale for opholdet 
som ingen får glæde af.

Forår 2023

Sted Dato Tid

Badehotel Søfryd, 4040 Jyllinge 13-03-2023 - 14-03-2023 kl. 12:00 - 12:00

Badehotel Søfryd, 4040 Jyllinge 14-03-2023 - 15-03-2023 kl. 12:00 - 12:00

Agerskov Kro, 6534 Agerskov 20-03-2023 - 21-03-2023 kl. 12:00 - 12:00

Agerskov Kro, 6534 Agerskov 21-03-2023 - 22-03-2023 kl. 12:00 - 12:00

Efterår 2023

Sted Dato Tid

Badehotel Søfryd, 4040 Jyllinge 12-09-2023 - 13-09-2023 kl. 12:00 - 12:00

Badehotel Søfryd, 4040 Jyllinge 13-09-2023 - 14-09-2023 kl. 12:00 - 12:00

Hotel Bremslev Gaard, 9500 Hobro 18-09-2023 – 19-09-2023 kl. 12:00 – 12:00

Hotel Bremslev Gaard, 9500 Hobro 19-09-2023 – 20-09-2023 kl. 12:00 – 12:00
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PENSIONSFORSIKRING FOR OVERENSKOMSTANSATTE

Forsvarets regnskabsstyrelse har tidligere stået for at trække beta-
lingen (præmien) af din Pensionsforsikring igennem din løn, derved 
fremgik præmien på din lønseddel. 
Dette er pr. den 1. 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.

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 2023 er den samlede månedlige præmie på pensions-
forsikringen uændret i forhold til 2022, kr. 361,74 inkl. AM-bidrag.  
 

Præmien er opdelt som følger:
• Kr. 90,- pr. mdr. til dækning ved dødsfald (skattekode 5 uden fra-

drag) 

• Kr. 271,74 (kr. 250,- pr. mdr. + 8 % AM-bidrag kr. 21,74) til dækning 
ved invalide og børnerente (skattekode 1 med fradrag).

Fastsættelse af forsikringspræmien for 2023 er udregnet på bag-
grund af indeksering – antal forsikrede, antal skader og alderssam-
mensætning. Bonus for 2022 fra Forenede Gruppeliv er blevet an-
vendt til reducering af den faktiske præmie. Der er hensættelse til 
IBNR reserve vedr. de løbende ydelser (invalide- og børnerente). 

Den opkrævede præmie er godt 1/3 af den faktiske præmie overfor FG.

FORSIKRINGSDÆKNINGEN FOR 2023 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 rente 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. Enten i de sidste 2 år før dødsfaldet 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.


