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Din fødselsdato

Din pensionsudbetalingsalder

Før 1. januar 1959

60 år

Fra 1. januar 1959 til 30. juni 1959

60½ år

Fra 1. juli 1959 til 31. december 1959
Fra 1. januar 1960 til 30. juni 1960

61 år
61½ år

Fra 1. juli 1960 til 31. december 1962

64 år

Fra 1. januar 1963 til 31. december 1966

65 år

Fra 1. januar 1967 og senere kan alderen ændres

65 år

Gælder for ordninger oprettet efter den 31. december 2017.

ALDERSOPSPARING
En aldersopsparing bliver som udgangspunkt udbe-

for udbetaling. Du kan se på andelskassen.dk, hvilken

talt på én gang. Der er dog mulighed for at udbetale

alder der er gældende. Udbetalingen er skatte- og

beløbet i mindre portioner, løbende eller livsvarigt. På

afgiftsfri, og den påvirker ikke sociale ydelser.

den måde kan du selv vælge, hvordan din opsparing
skal bruges, og det giver dig frihed til at investere i

Hvordan udbetales pengene?

større ting såsom rejser, ny bolig, bil eller sommer-

Udbetalingen kan ske på flere måder. Den kan udbeta-

hus.

les på én gang, når du når pensionsudbetalingsalderen,
eller du kan også få den udbetalt i mindre portioner

Hvor meget kan du indbetale?

– løbende eller livsvarigt.

Du kan højst indbetale 5.300 kr. årligt hvis du har mere
end 5 år til folkepensionsalderen. Hvis du har mindre

Privataftale?

end 5 år til folkepensionsalderen, kan du indbetale op

Da du ikke har fradrag for indbetalingerne, anbefaler

til 50.200 kr. – under forudsætning af, at du ikke får

vi, at du opretter aldersopsparingen som en privat

udbetalt løbende pensionsordninger. Du får ikke fradrag

ordning.

for indbetalingen.
Hvor meget skal du indbetale?
Hvornår kan du senest oprette en

Indbetalingens størrelse skal altid være tilpasset dit liv,

aldersopsparing?

din økonomi og dine ønsker til fremtiden, så du får mest

Du kan oprette en aldersopsparing, indtil 20 år efter du

muligt ud af din opsparing.

har nået din pensionsudbetalingsalder.*
Derfor er det en god idé at holde et møde om pension
Hvornår kan pengene blive udbetalt?

og forsikringer med din rådgiver i Andelskassen med

Udbetaling kan tidligst ske, når pensionsudbetalings-

jævne mellemrum.

alderen er nået og senest 20 år efter. Er aldersopsparinDanske Andelskassers Bank A/S 17329 · Februar 2020
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