
 JA TAK, jeg vil gerne overføre min tidligere pension til PenSam Pension 
For at samle dine pensioner i PenSam Pension, skriver du blot pensionsselskabernes navne og police/aftalenumre nedenfor. 

 
    Navn på tidligere pensionsselskab:     Mere end 3 år siden sidste  

    indbetaling (sæt kryds) 
    Police- eller aftalenr.: 

    Navn på tidligere pensionsselskab:     Mere end 3 år siden sidste  
    indbetaling (sæt kryds) 

    Police- eller aftalenr.: 

    Navn på tidligere pensionsselskab:     Mere end 3 år siden sidste  
    indbetaling (sæt kryds) 

    Police- eller aftalenr.: 

    Mit navn:     Mit CPR-nr.:     Mit telefonnr.: 

Police- eller aftalenummeret finder du på pensionsoverblikket fra dit tidligere pensionsselskab eller på www.pensionsinfo.dk 

 
Ring til os på 44 39 39 39, hvis du er i tvivl, om du skal overføre din tidligere pensionsordning til PenSam Pension. Hos os får du 
vejledning om dine muligheder i PenSam. Vi vejleder ikke om, hvad andre pensionsselskaber kan tilbyde. 
 
Vilkår for overførslen til PenSam Pension 

 Din tidligere pensionsordning ophæves og det overførte beløb bliver brugt til den type opsparing og forsikring, som findes i din 
pensionsordning i PenSam Pension. I nogle tilfælde bruges hele det overførte beløb til en livsvarig alderspension. Alderspensionen 
udbetales månedsvis ved din pensionering, så længe du lever. 

 Hvis din tidligere pensionsordning indeholder en alderssum eller kapitalpension, vil de efter fradrag af statsafgift blive ændret til en 
aldersforsikring i PenSam Pension. Indeholder din tidligere ordning allerede en aldersforsikring, vil denne også blive anvendt til en 
aldersforsikring i PenSam Pension. Aldersforsikringen er et skattefrit beløb, du ved din pensionering får udbetalt på én gang. 
Indeholder det over- førte beløb en ratepension, oprettes der en ratepension i PenSam Pension for beløbet. Ratepensionen udbetales i 
10 år ved din pensionering. 

 Hvis du har indsat en særligt begunstiget i din tidligere pensionsordning, vil begunstigelsen bortfalde ved overførslen.  

 Hvis din tidligere pensionsordning indeholder en rente- eller ydelsesgaranti, vil denne garanti ikke blive videreført ved overførslen. 

 Hvis du er omfattet af et omvalgstilbud med ret til omvalgsbonus i din tidligere pensionsordning, kan overførsel ikke ske, før omvalget 
er gennemført.  

 Det pensionsselskab, du flytter din pensionsordning fra, kan tage omkostninger, have indført kursværn eller tage gebyr for 
overførslen.  

 Dine muligheder for at ophæve din pensionsordning i PenSam Pension i utide mod kontant udbetaling (genkøb) er begrænsede - se 
nærmere i betingelserne. Hvis der i din tidligere ordning er strengere regler for at genkøbe ordningen, gælder disse strengere regler 
stadig for beløbet efter overførslen.  

 PenSam Pension tager ikke gebyr for overførslen.  

 Overførslen bliver omfattet af de betingelser, som gælder for din pensionsordning i PenSam Pension. Du finder betingelserne på 
www.pensam.dk/pensionsbetingelser.  

 Du skal være særligt opmærksom på, om din tidligere pensionsordning sikrer dig en dækning eller pension, som ikke vil blive 
overført til din pensionsordning hos PenSam Pension. Det gælder ikke mindst, hvis du er i fleksjob eller lignende, er syg eller tæt på 
pensionering.  

 Du har 30 dage til at fortryde dit ønske om overførsel fra den dag, du underskriver og sender blanketten til os. 
 

Samtykke til at videregive og indhente oplysninger 
Du giver ved din underskrift samtykke til, at PenSam Pension kan indhente og videregive oplysninger, som er relevante for at kunne overføre 
dine pensionsordninger til PenSam Pension. Vi indhenter oplysninger hos de pensionsselskaber, du har oplyst i skemaet ovenfor. 
 
PenSam Pension kan indhente følgende kategorier af oplysninger om dine pensionsordninger: Oprettelsesdato, tidligste udbetalingsalder, 
aktiv eller hvilende, ordningens værdi, forsikringsdækninger og skattekoder, klausuler, forrentning, omkostninger og lignende oplysninger 
om dine nuværende pensionsordninger. Der indhentes ikke helbredsoplysninger. 
 
PenSam Pension kan i forbindelse med indhentning af oplysninger om dine pensionsordninger videregive oplysninger om dit navn og 
CPR-nummer til de pensionsselskaber, du har oplyst i skemaet ovenfor. 
 
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage med fremtidig virkning. Det kan du for eksempel gøre telefonisk og skriftligt med brev eller 
e-mail. Tilbagetrækning kan få betydning for PenSam Pension’s mulighed for at overføre dine pensionsordninger. 

 
 

 
 

Dato                                                 Underskrift 
Udfyldes og sendes i underskrevet stand til: PenSam, Jørgen Knudsens Vej 2, 3520 Farum eller via pensam.dk/sikker-upload 

 
 

PenSam Pension forsikringsaktieselskab
CVR-nr. 14 63 89 03 

Hjemsted Farum 

PenSam Bank A/S  

CVR-nr. 13 88 46 76 
Hjemsted Farum 
 

PenSam Forsikring A/S 
CVR-nr. 17 11 81 88 
Hjemsted Farum 

PenSam A/S 

CVR-nr. 36 96 44 80
Hjemsted Farum 

pensam.dk   


