
 

Husk hinanden. Også når  
det gælder pensionen.

PENSIONSFORHOLD ER SVÆRT STOF – og det er ikke 
altid let at finde rundt i den nyeste lovgivning inden for 
området. Ikke desto mindre kan det godt betale sig at sætte 
sig ind i familiens pensionssituation, så man har sikret sig 
selv – og hinanden.

Pensionsordninger ved skilsmisse
Ender ægteskabet med skilsmisse, betyder den seneste 
ændring i pensionslovgivningen, at jeres pensioner som 
udgangspunkt ikke skal deles. Den, der har tegnet pen-
sionen, bevarer fortsat alle rettigheder. Det er derfor vigtigt, 
at I i tide får relevant rådgivning om, hvem der bør tegne 
pensionsordning og eventuelt får oprettet ægtepagt om 
deling af pension – især hvis der er stor forskel i størrelsen 
af jeres opsparinger.

Har du sikret dem, du ønsker at sikre?
Dør du, inden du går på pension, vil dine nærmeste 
pårørende få udbetalt pension fra din pensionsordning.  
Det kan være ægtefælle, samlever, børn eller andre du  
har valgt at begunstige. Dermed sikrer du ikke alene din 
alderdom, men også dine efterladte – forudsat at det er 
 “de rigtige”, der er begunstiget? 

Pension er et område, der berører os 
alle – men som kun de færreste af  
os har helt styr på. 

Har du børn fra et tidligere forhold og er blevet gift  
på ny eller er samlevende, vil pensionen tilfalde din 
nuværende ægtefælle/samlever – ikke dine børn. 

Det kan derfor anbefales, at få jeres pensionsordninger 
gået igennem af en erfaren jurist for at sikre, at pen-
sionen tilfalder dem, I ønsker, den skal tilfalde.

Kontakt os
Du er altid meget velkommen til at kontakte os i  
forbindelse med spørgsmål eller rådgivning på  
telefon 7015 1000 eller mail@70151000.dk.

HJULMANDKAPTAIN er blandt Danmarks store  
advokatfirmaer med over 150 ansatte, heraf 55 jurister,  
som alle samarbejder inden for en lang række juridiske 
specialistområder. Se mere på hjulmandkaptain.dk


