
Pension i modvind og 
nye muligheder med 
ny produktpakke

Informationsmøde november 2022



AkademikerPension

19.30 Velkomst og kort nyt fra pensionskassen
Ved forkvinde Janne Gleerup

19.45 Hvordan er din pension rustet til modvind?
Ved investerings- og økonomidirektør Anders Schelde

20.15 Pause
Vi serverer kaffe og kage

20.30 Ny og forbedret produktpakke i 2023
Ved medlemsdirektør Vibeke Aagaard

21.30 Tak for i dag
På gensyn i marts 2023
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Program
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I september blev en ny 
standard for ligestilling og 

diversitet lanceret. Det er den 
første af sin slags i verden, og 

den har vi været med til at 
udvikle. 
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Korte nyheder

Vi har også lavet en ny 
ejendomsstrategi. I dag udgør 

ejendomsinvesteringerne 5 
procent af vores samlede 

investeringer. I 2026 skal det 
tal gerne op på 7,5 procent.
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Korte nyheder

I april fik vi nyt kernesystem, 
og det har givet udfordringer i 
den digitale dialog med nogle 
medlemsgrupper, da de ikke 

har kunnet logge på deres 
personlige side på 

akademikerpension.dk 

Langt de fleste medlemmer 
kan det samme som før. 

Der er cirka 15.000, der ikke 
kan se deres personlige tal. 

Af dem kan 7.500 se deres tal 
inden jul. 
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Hvordan er din pension 
rustet til modvind?
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Investerings- og Økonomidirektør Anders Schelde



Hvordan er 2022 gået?
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Ingen ly for stormen
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AkademikerPensions 
portefølje

Det generelle marked
(”benchmark”)
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Den historiske kontekst - Pensionskassen
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Den historiske kontekst - Finansmarkederne
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Kilde: Professor Robert Shiller, Yale University
Note: Egne beregninger på data for total afkast på det amerikanske S&P500 aktieindeks og 10-årige amerikanske statsobligationer.
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2022 har været et 
ekstremt år i alle 

henseender

Det kan blive værre 
endnu, men historikken 

tilsiger, at det vender 
igen



God stabilitet i pensionerne trods urolige markeder

• Konservative antagelser om 
fremtidige afkast

• Udglatnings-mekanisme
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7,2% p.a. = 100 bliver til 800 kr.
5,9% p.a. = 100 bliver til 550 kr.



Det nye produkt, Alfa, giver endnu mere stabilitet

• Mere risiko, når man ung

• Mindre risiko (og mere 
stabilitet), når man er ældre

• Mere risiko over hele livet og 
dermed mere i pension
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Vi kan ikke tage 
risikoen ud af de 

finansielle 
markeder

Men vi kan designe 
pensionsprodukter, 

som håndterer 
risikoen bedst 

muligt



Multikrise verden
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Klimakrise Sundhedskrise
Forsyningskrise

Geopolitisk krise
Energikrise

Økonomisk krise

Finanskrise?



2023?
• USA, Kina og EU er alle økonomisk udfordrede, værst ser 

det ud i Europa.

• Inflationen er høj, og selvom den formentligt kommer 
ned i 2023, så er det usikkert hvor langt ned.

• Verden over er centralbankerne fast besluttet på at 
bekæmpe inflationen.

• Vi er på vej ind i en ny fase, hvor risikoen for en egentlig 
recession er markant øget.

• Utrolig meget afhænger af en begivenhed: Ruslands krig 
i Ukraine.

• Forsigtig investeringspositionering med nøje overvågning. 
Alfa implementeres i flere bidder.
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Pause til 20.30
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19.30 Velkomst og kort nyt fra pensionskassen
Ved forkvinde Janne Gleerup

19.45 Hvordan er din pension rustet til modvind?
Ved investerings- og økonomidirektør Anders Schelde

20.15 Pause
Vi serverer kaffe og kage

20.30 Ny og forbedret produktpakke i 2023
Ved medlemsdirektør Vibeke Aagaard

21.30 Tak for i dag
På gensyn i marts 2023
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Program
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Ny produktpakke 
med bedre pension 
og forsikring
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Medlemsdirektør Vibeke Thinggaard Aagaard
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Kriser kommer – og kan tage lang 
tid. Derfor udjævner vi afkastene i 
de gode år, så der er stødpude i de 

dårlige.

Det er også grunden til, at vi øger 
investeringsrisikoen i de yngre år og 

sænker dem frem mod 
pensionering.

Vi vil alle gerne have vores andele 
af overskuddene, når markeder 

stiger, og vi vil gerne dele 
underskuddene, når markederne 

falder.
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Hvorfor skal 
vi have et 
nyt produkt?
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Der er ikke længere 
plads til det enkelte 
medlem i den samme 
kasse. Derfor har vi 
udviklet et produkt 
med større fleksibilitet.
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ALFA

A for Ansvarlig
L for Livscyklus
F for Forsikring
A for Afkast
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Det får du som 
medlem med 
ALFA

• Flere tilpasningsmuligheder.

• En bedre opsparing på den 
lange bane.

• Bedre forsikringer.

• Større økonomisk tryghed
i hverdagen.
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Det hele 
starter den 
dag du får et 
job med en 
overenskomst

• Grundpakke, der passer til de fleste.

• Sikring af dig og din familie ved 
nedsat erhvervsevne og tidlig død.

• Optimering af opsparing til pension.

Første 
Indbetaling

Du blev medlem i 
AkademikerPension
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Du indbetaler en 
procentdel af din 
løn, indtil du går på 
pension

Indbetalinger

Du blev medlem i 
AkademikerPension

Udbetalinger

Du går på pension
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Vi hjælper med 
at sikre, at du 
sparer rigtigt 
op til pension

• Når der er svingninger i indkomsten.

• Hvis du tager en pause fra arbejdslivet.

• Hvis du går på deltid.
Indbetalinger

Du er i job og 
indbetaler til pension
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Tryghed til dig og 
familien, hvis sygdom 
forringer livskvaliteten 
eller dine jobmuligheder

Forsikringsudbetaling til 
dig og dine nærmeste

• Forsikring ved nedsat erhvervsevne.

• Kritisk sygdomsforsikring.

• Mulighed for økonomisk støtte til dig 
med børn, indtil de fylder 21 år.

Fællesskabet fortsætter 
din opsparing til pension

Hvis du kommer i et 
sygdomsforløb
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I tilfælde af 
kritisk sygdom 
eller nedsat 
erhvervsevne

Indbetalinger

Du blev medlem i 
AkademikerPension

Udbetalinger

Den dag du
går på pension

Hvis du skulle blive syg

Forsikringsudbetaling til 
dig og dine nærmeste
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I tilfælde af død
før pensionering

Indbetalinger

Du blev medlem i 
AkademikerPension

Udbetalinger

Den dag du
går på pension

Hvis sygdom 
forringer 
livskvaliteten

Forsikringsudbetaling til 
dig og dine nærmeste

Hvis du 
dør

Udbetaling af din 
opsparing til dine 

nærmeste

Forsikringsudbetaling til 
dine nærmeste, når 
opsparingen ikke er 

tilstrækkelig
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Hvis du dør før 
pensionering, får dine 
nærmeste din 
opsparing + forsikring 
hvis den er for lille

• Opsparingen udbetales til 
dine nærmeste.

• Mulighed for at købe ekstra forsikring 
ud over opsparingens størrelse.

• Mulighed for økonomisk støtte til 
dine børn, indtil de fylder 21 år.

Udbetaling af din 
opsparing til dine 

nærmeste

Forsikringsudbetaling til 
dine nærmeste, når 
opsparingen ikke er 

tilstrækkelig

Hvis du dør inden 
pensionering

Forsikringsudbetaling til 
dine børn under 21 år
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Vi er med dig 
til det sidste

• En større udbetaling de første 20 
år af din pension.

• Herefter en mindre udbetaling 
resten af livet.

• Flere tilpasningsmuligheder.

Udbetalinger

Den dag du
går på pension
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Vi har tænkt 
ud af kassen 
og skabt 
fleksibilitet 
til det 
enkelte 
medlem
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Pengene spares op, så man først behøver at beslutte, hvordan de ønskes udbetalt, 
når man skal på pension.

Opsparing

32

90 årPensionsstart
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Vi vurderer behovet for økonomisk tryghed 
ud fra: 

Hvis du ikke længere kan arbejde
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Anbefalingen fordeler sig herefter 
som nedenfor:

• Husgæld ift. husværdi
• Anden gæld ift. privat opsparing 

• Er der børn under 21 år?
• Er der en partner, som er økonomisk afhængig af 

medlemmet?

• Stigende løn medfører en stigende anbefaling i 
invalidedækning.

Ud fra ovenstående afgøres, om der er et lavt, standard eller højt 
behov for udbetalinger. Størrelsen af udbetalingerne stiger med 
lønnen.

• Anbefales mellem 30 % og 50 % af lønnen, 
afhængigt af lønniveau

• Anbefales mellem 30 % og 70 % af lønnen, 
afhængigt af lønniveau

• Anbefales mellem 30 % og 80 % af lønnen, 
afhængigt af lønniveau

Herudover anbefales at forsikre børnene, hvis medlemmet har 
børn under 21 år

Gælds-
situation

Forplig-
telser

Lønniveau

Lavt 
niveau

Standard 
niveau

Højt 
niveau
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Standard Tilpasningsmuligheder

… og hvis du eller dine børn bliver 
kritisk syge

34
AkademikerPension

• 150.000 kr. • 150.000-350.000 kr.

• 150.000-350.000 kr.
Kritisk 

sygdom til 
børn

Kritisk 
sygdom

Kritisk 
sygdom
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Hvis du dør inden pensionering
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Pengene fra din pensionsopsparing går som udgangspunkt til nærmeste 
pårørende, som er:

Ægtefælle eller 
registreret partner

Samlever:
• Levet sammen i mindst 2 år
• Har eller haft barn med

Børn, adoptivbørn 
og børnebørn 
(livsarvinger)

Arvinger i 
testamente

Arvinger i henhold 
til arveloven
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Vi vurderer behovet for økonomisk tryghed 
ud fra: 

Hvordan sikrer du, at dine nærmeste er 
stillet rigtigt ved tidlig død?
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Anbefalingen fordeler sig herefter som 
nedenfor:

Gælds-
situation

Forplig-
telser

• Husgæld i forhold til husværdi
• Anden gæld i forhold til privat opsparing 
• Størrelsen af depotet

• Er der børn under 21 år?
• Er der en partner, som er økonomisk afhængig 

af medlemmet?

Ud fra ovenstående afgøres, om der er et lavt, standard eller højt 
behov for udbetalinger i forbindelse med tidlig død.

Lavt 
niveau

Standard 
niveau

Højt 
niveau

• Anbefales ingen dødsfaldssum da medlemmets 
depot anses for værende tilstrækkeligt

• Anbefales standard dødsfaldssummen på 3 x 
årslønnen – svarende til at en partner har 3 år til 
økonomisk omstilling

• Anbefales at dække 50 % af gælden baseret på 
årslønnen – der kan dækkes op til 8 x årslønnen

Herudover anbefales at forsikre børnene, hvis medlemmet har 
børn under 21 år
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Opsparing

Tilpasningsmuligheder
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Nedsat erhvervsevne Død før pensionering

• Valg af udbetalingsperiode
mellem 10-30 år.

• Hele eller dele af opsparingen kan
overføres til livrente.

• Udbetalingssikring op til 20 år.
• Sikring af længstlevende af 2 

liv.

• Lav risiko.
• Høj risiko.

• Kan tilvælges.
• Særligt interessant 7 år før

Folkepension.

Rate

Livsvarig 
pension

Livscyklus

Alders-
opsparing

• Kredsen af begunstigede.

• 0-8 x årsløn.
• Kredsen af begunstigede.

• 0-2 x 37.300 kr.
• Til 21 år.

Udbetal 
opsparing

Dødsfalds
-sum

Børne-
pension

• 0-90 % af lønnen.

• 150.000-350.000 kr.
• Børn kan omfattes.

• 0-37.300 kr.
• Til 21 år.

Nedsat 
erhvervs-

evne

Kritisk 
sygdom

Børne-
pension
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ALFA 
lanceres i 
2023
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I første halvdel af 2023

Alle medlemmer på 
markedsrente moderniseres 

til den nye produktpalet 
og livscyklus.

Juli 2022

Nye medlemmer bliver 
optaget med det nye 
produkt med samme 
investeringsprofil som 

på markedsrente.

I løbet af 2023

Medlemmer på 
gennemsnitsrente vil få 
mulighed for at vælge 

det nye produkt.

Hvornår oplever 
medlemmer det nye?
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Lyder det lidt 
for godt til at 
være sandt?
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Et eksempel på 
et medlem
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Som det ses er forsikringsdækningerne optimeret for 
så vidt angår:

• Nedsat erhvervsevne

• Kritisk sygdom

• Dødsfaldsdækningen

Overgangen til livscyklus giver en uændret 
opsparingsgrad. 

Udbetalingerne af opsparingen udbetales tidligere i 
pensionstilværelsen, og der er sikring af udbetaling af 
pension i mindst 20 år.

Ønskes der en højere livsvarig pension kan dette 
vælges ved pensionering ved at gøre raten livsvarig 
og ved at korte udbetalingssikringsperioden.
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Anbefalingerne har ikke ændret sig 
for det nye produkt. 

Hvornår sparer du nok op?
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Under Anbefaling Over

af lønnen65-80 %
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Det er stadig vigtigt
at holde øje med 
pensionen, når
livet ændrer sig

• Ved huller i arbejdslivet er der 
mulighed for at indbetale 
særskilt til pension.

• Ved deltid kan indbetalingerne 
suppleres op til fuldtid.

• Ved karriere med stigninger i 
lønnen ud over sædvanlige kan 
den opsparede pension 
suppleres op til det nye 
lønniveau.
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Spørg gerne…

44
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Tak for i dag
og på gensyn…
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