
Din pension som læge 

Overlægerådet 
Amager og Hvidovre Hospital 
7. september 2017 
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Præsentation 

 
Medlemskonsulenter  
Thomas Krogh, 
Kim Borup & 
Kent Boye Christensen 
 
 
• Rådgivning 
 
• Kurser 
 
• Efteruddannelsesgrupper 
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Program 
 

• Har du valgt den rigtige pensionsordning? 
 

• Sådan er du dækket, hvis du mister evnen til at arbejde som læge 
 

• Sådan er dine nærmeste sikrede, hvis du dør først 
 

• Dine muligheder for at supplere din dækning 
 

• De seneste skattereformer – det betyder de for dig 
 

• Tag stilling til din pensionsplanlægning  
 

• Vi runder af 
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Pensionsmeddelelsen 

Dækninger:   
 

• En læge, der bliver invalid 
• En læge, der dør 
• En læge, der snart vil pensioneres 

Død

Invalid/syg

Pension



Har du den rigtige pensionsordning? 
 
Din dækning som pensionist, og hvis du bliver invalid 
eller dør, afhænger af, hvilken af disse ordninger du har 
valgt: 

 

• Ordning med 10-årig ægtefællepension 

• Ordning med livsvarig ægtefællepension 

• Ordning uden ægtefællepension, men med en 
mindre engangssum 
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Behovscirklen 

Hvor mange 28-årige læger mister erhvervsevnen, inden de fylder 67 år? 

Hver 5. kvinde 

Hver 8. mand 

Død

Invalid/syg

Pension



Hvis du mister evnen til at arbejde 
55 årig overlæge 

 

 

 

55 årig kvinde - overlæge 
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Suppler din dækning 

Alder < 50 år. 

Dækning ophører ved fyldte 60 år 

Højst 10 moduler i alt  

Modulstørrelse, 

årlig ydelse 

77.100 kr. 

Årlig præmie pr. modul (angivet før skat) 1.068 kr. (< 40 år) 

1.891 kr. (>= 40 år) 

Forsikringen tegnes i AP Pension via Lægernes Pension  



Hvis du bliver alvorligt syg 
 
Din pensionsordning i Lægernes Pension omfatter for 
de flestes vedkommende også en forsikringssum, som 
bliver udbetalt, hvis du bliver ramt af en alvorlig 
sygdom. Denne forsikring kaldes dækning ved udvalgte 
kritiske sygdomme. 
 
Forsikringssummen udgør  
• 150.000 kr. (<60 år),  
• 115.000 kr. (60-64 år)  
• 80.000 kr. (65-69 år) 
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Behovscirklen 
Hvor mange 28-årige læger dør, inden de fylder 67 år? 

3 pct. kvinder 

5 pct. mænd 

Død

Invalid/syg

Pension

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii5Oi4qvDOAhWlZpoKHZfRAxIQjRwIBw&url=http://www.gudnasongravsten.dk/Indhugget---Dekoration&bvm=bv.131669213,d.bGs&psig=AFQjCNEmTboXa-_TnanHPmlBeTI3o4sVew&ust=1472893612812926


Ægtefællepension eller ej? 
55-årig kvinde - overlæge 
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Lægeforeningens Gruppelivsforsikring 

12 



13 

Behovscirklen 

Død

Invalid/syg

Pension

 



Lægers levealder 
 
 
 
 
Læge på 55 år har restlevetid på  
 
• kvinde gns. 32 år (87,3 år) 
• mand gns. 30 år (85,2 år) 
 
 
Levetiden er blevet 3 år længere de sidste 10 år! 
Vi lever længere og har derfor behov for større pension. 
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Alderspension 
55 årig kvinde - overlæge 
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Mulighed for udjævning af dine pensionsudbetalinger 
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Mulighed for udjævning af dine pensionsudbetalinger 



Mere i pension 
Livrenter 
• du kan indbetale op til 49.300 kr. privat på din 

arbejdsmarkedspension (med fradrag) 
• du kan bede arbejdsgiver trække en større del af din 

løn til arbejdsmarkedspensionen 
 

Ratepension og aldersopsparing 
• kan oprettes i Lægernes Bank 
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Pensionstyper 

 
Livrenter 
(fratrækkes i topskat 51,95 pct.) 

 
 
Ratepension 
(fratrækkes i topskat 51,95 pct.) 

 
 
Aldersopsparing 
(ingen fradrag) 

Udbetales                              60 - 62 år, eller senere   -   Personlig indkomst                       

Udbetales                              60 - 62 år, eller senere   -    Personlig indkomst                                 

livsvarig ydelse (evt. garanti/medforsikret) 

min. 10 år – max. 25 år 

sum 

Udbetales                              60 - 62 år, eller senere    -    Ingen afgift/skat                                

sum 



Skattesatser - beløbsgrænser 
 

• Et skatteloft på 51,95 pct. ekskl. AMB og kirkeskat 
 

• Topskattegrænse 2017 479.600 kr. 
 

• Skatteværdien af rentefradraget sænkes gradvist 
med 1 pct. point årligt frem til 2019, hvorefter 
satsen bliver 25,6 pct. (gennemsnit) – gældende for 
negativ kapitalindkomst over 50.000 kr. pr. person 
og 100.000 kr. for ægtefæller. 
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Udligningsskat 
 

• Pensionsudbetalinger pålægges en skat på 3 pct. for beløb over et bundfradrag på 388.200 kr. om året, 
inklusive folkepension og ATP 

  
• Satsen aftrappes med 1 pct. point årligt, så skatten helt er forsvundet i 2020 

 
• Ubrugt bundfradrag kan overføres mellem ægtefæller, dog højst 129.500 kr. 

 
• Udligningsskatten pålægges ikke invalidepension indtil 67 år, og aldersopsparinger/engangsbeløb 
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Pension - lovgivning 

Pensionsudbetalingsalder: 
• Pensionsudbetalingsalderen er som udgangspunkt 5 år før folkepensionsalderen 

 

Aldersopsparing: 
• Kan oprettes frem til 15 år efter opnået pensionsudbetalingsalder 
• Aldersgrænsen for hvornår udbetaling skal finde sted, er senest 15 år efter opnået pensionsudbetalingsalder 

 
Ratepension: 
• Kan oprettes frem til 15 år efter opnået pensionsudbetalingsalder 
• Sidste rate skal være udbetalt senest 25 år efter opnået pensionsudbetalingsalder 
• Loft over indbetalingerne på 53.500 kr. i 2017 
• Mulighed for at forlænge udbetalingsperioden efter påbegyndt udbetaling 

 

Livsvarige livrenter: 
• Der kan indbetales ubegrænset – fradragsfordelingsreglerne gælder 
 
 



Ny skattereform på vej! 

Hvad har vi foreløbig hørt: 
- Et uddrag 
 
•  Målretning af aldersopsparing 

• Pensionsudbetalingsalderen harmoniseres med efterlønsalderen 

• Forhøjelse af udbetalingsperioden for ratepensioner til 30 år 

• Frivillig skattefri udbetaling af efterlønsbidrag i 2018 

• Mulighed for hurtigere udbetaling af opsat pension 
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Ydelser fra det offentlige 

 
• Folkepension ved 65 - 67 år, eller senere 
 
• ATP max. beløb ved 65 - 67 år, eller senere 
  
• Efterløn ved hhv. 60 - 64 år, eller senere  

 
• Efterløn – skattefri præmie ved 65 - 67 år, eller 

senere  
 

• LD (Lønmodtagernes Dyrtidsfond)   
 

 
 

Find dine tal på Pensionsinfo.dk 
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Som noget særligt tilbyder din pensionskasse  
dig også en bank 

 
• Du har eksklusiv adgang til en bank med meget attraktive priser 
• Bankens overskud går til Lægernes Pension – dvs. til din pension 

 

 

Pension og bank ét sted 
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Tips fra Lægernes Pension 
 

 Kig på din pensionsmeddelelse: 
 

Har du den rigtige pensionsordning i pensionskassen? 

 
 Ønsker du at få et samlet overblik over dækningerne ved: 

 
Tab af erhvervsevne/invalidepension 

Død (herunder om begunstigelse er korrekt) 

Pensionering 

       www.pensionsinfo.dk + www.lpb.dk (”Min pension”)  

 
 
 
 
 

http://www.pensionsinfo.dk/
http://www.lpb.dk/
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Skal vi mødes? 
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Dirch Passers Allé 76 

DK-2000 Frederiksberg 

 

T +45 33 12 21 41 

www.lpb.dk 

 


