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DIP’S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 
 

Pkt. 4.1 
Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans 
Hagen 
 
Redegørelse, ved Bestyrelsen, for gennemførelsen af aftalerne om nye forbedrede pensionsordninger, der blev indgået 
med de fleste af DIP`s medlemmer efter pensionsvalget i 2006, i stedet for de hidtidige pensionsordninger med 
rentegaranti. 
 
- Hvor mange medlemmer drejer det sig om? 
- Hvor mange medlemmer er fortsat omfattet af pensionsordninger med rentegaranti? 
 
BESTYRELSENS BEMÆRKNINGER  
På dip.dk/GF2017 findes bestyrelsens skriftlige redegørelse om emnet. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen kort 
opsummere redegørelsen og besvare spørgsmål i den henseende. 
 
 
Pkt. 4.2 
Forslag fra bestyrelsen  
 
Børnepension  
Bestyrelsen ønsker at præcisere, at det endnu tydeligere fremgår, at børn, der er undfanget efter den hændelse, der 
medfører udbetaling af børnepension, ikke er berettigede til børnepension. Præciseringen sker, således at der ikke er 
fortolkningsmæssig tvivl om, at børnepensionen ikke er knyttet til et forsørgelseshensyn, men udbetales som følge af en 
forsikringsbegivenhed.  
 
Endvidere foreslår bestyrelsen præcisering af børnepensionsbestemmelsen vedrørende stedbørns ret til børnepension 
efter et DIP-medlem. 
 
Stedbørn oppebærer ret til børnepension, hvis en af deres biologiske forældre har samliv med DIP’s medlem, og DIP-
medlemmet deltager i reel forsørgelse af barnet. Denne ret ændres der ikke ved. 
 
Men hvis stedbarnets ene biologiske forælder og DIP-medlemmet ophæver samlivet, eller den reelle forsørgelse bortfalder, 
ønsker bestyrelsen, at stedbarnets ret til børnepension bortfalder. Da stedbarnet fortsat har to biologiske forældre, der har 
forsørgelsespligten over for barnet, skal DIP ikke længere bidrage til forsørgelsen af et barn, der ikke længere har 
tilknytning til DIP’s medlem. Det er medlemmerne, der i forbindelse med samlivsophævelsen har pligt til at informere DIP 
herom, således at DIP kan stoppe udbetalingen af børnepension. 
 
Ændringerne ønskes gennemført i Regulativ 1, 2 og 3. Reglerne fremgår ikke af Regulativ 4, men i stedet af Forsikrings-
betingelserne til Regulativ 4, der vedtages af bestyrelsen. Reglerne indføres i Forsikringsbetingelserne til Regulativ 4, 
samtidig med de træder i kraft i de øvrige regulativer. 
 
Forlængelse af invalidedækning 
Bestyrelsen ønsker at stille forslag om, at alderen for udbetaling af invalidepension forlænges til 68 år. Baggrunden for 
forslaget er, at medlemmerne bliver længere på arbejdsmarkedet og derfor har behov for en forlængelse af forsikringen 
mod tab af erhvervsevnen. Ændringen ændrer ikke ved det enkelte medlems ret til at gå på alderspension.  
 
Ændringerne i udløbsalderen for invalidepension foreslås gennemført i Regulativ 3. Ændring af bestemmelserne gælder 
dog ikke på pensionsordninger under udbetaling, for medlemmer, der allerede er tilkendt invalidepension samt 
medlemmer, der når de nye regler træder i kraft, har opnået en alder på 65 år. Medlemmer på Regulativ 1 og 2 er helt 
undtaget fra ændringerne. Reglerne fremgår ikke af Regulativ 4, men i stedet af Forsikringsbetingelserne til Regulativ 4, 
der vedtages af bestyrelsen. Reglerne indføres i disse Forsikringsbetingelser, samtidig med de træder i kraft i Regulativ 3. 
 
Ratepension 
I Regulativ 3 og 4 ønsker bestyrelsen endvidere at indføre en ny bestemmelse om, at hvis et medlem indbetaler mere til 
sin ratepensionen i DIP, end hvad der kan gives fradrag for i hvert kalenderår, jf. pensionsbeskatningsloven, vil det 
overskydende beløb automatisk blive overført til en livsvarig ydelse. 
 
Ved automatisk at overføre for meget indbetaling på ratepension til livsvarig ydelse sikrer DIP, at medlemmerne fortsat får 
fradrag for indbetalingerne. DIP kan ikke foretage denne overførsel til livsvarige ydelser uden enten at have bemyndigelse 
hertil via regulativerne. 
  
Forældelse 
Endelig ønsker bestyrelsen at indsætte en ny bestemmelse om forældelse i Regulativ 3, da den nuværende ordlyd er 
forældet. 
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REGULATIV 1 
 

a. Ændring af Regulativ 1, stk. 9., 13. og 17. Børnepension 
 
Bestyrelsen foreslår præciseret, at start på graviditeten skal være før pensionshændelsen for at få ret til børne-
pension, samt at børnepension til stedbørn bortfalder, hvis samlivet og den faktiske forsørgelse ophører. 
 
På grundlag heraf foreslås følgende ændringer i Regulativ 1: 
 

Gældende Regulativ 1 Forslag til nyt Regulativ 1 
9. Børnepension  
9.1 
Når du overgår til alders- eller delpension, har dine børn - 
herunder adoptivbørn - ret til børnepension, indtil de er fyldt 
24 år. Samme ret har stedbørn, der faktisk er blevet 
forsørget af dig, inden du blev pensioneret. 
 

9. Børnepension  
9.1 
Når du overgår til alders- eller delpension, har dine børn - 
herunder adoptivbørn - ret til børnepension, indtil de er fyldt 
24 år. Ret til børnepension tilkommer dog alene børn, som er 
undfanget, før du har opnået ret til alders- eller delpension.  
 

 
 

9.2 
Stedbørn, der faktisk er blevet forsørget af dig, inden du blev 
pensioneret, har også ret til børnepension, jf. 9.1. For 
stedbørn, der har opnået retten til børnepension, bortfalder 
denne ret dog, hvis du på grund af samlivsophævelse ikke 
længere faktisk forsørger stedbarnet. 
 

9.2 
Børnepensionen udgør 20 pct. pr. barn af alders- eller del-
pensionen. 

9.3 
Børnepensionen udgør 20 pct. pr. barn af alders- eller del-
pensionen. 
 

 
 
Begrundelse 
I stk. 1 ønsker bestyrelsen en præcisering af, at alene børn, der er undfanget på tidspunktet, hvor medlemmet opnår ret til 
alderspension, er berettiget til børnepension. Børn, der undfanges efter dette tidspunkt, kan således ikke få børnepension 
efter DIP’s medlemmer. Bestemmelsen vil blive fortolket i overensstemmelse med arvelovens regler om overlevelses-
kravet. 
 
Dette er i overensstemmelse med den praksis, som DIP allerede har, idet børnepension i DIP, i modsætning til i fx 
tjenestemandspensionsloven, ikke er knyttet op på et forsørgelseshensyn, men er knyttet op på en forsikringshændelse. 
Når et medlems forsørgelsesgrundlag ændres, hjælper børnepensionen medlemmet med at opretholde familiens 
forsørgelsesgrundlag, fuldstændig som fx en ansvarsforsikring, der heller ikke dækker efterfølgende forhold. 
 
Endvidere ønskes indført et nyt stk. 2, hvorefter stedbørn, der modtager børnepension efter et medlem i DIP, kan få frataget 
denne ret, hvis samlivet mellem DIP’s medlem og barnets biologiske forælder ophæves, og den forsørgelse, som DIP’s 
medlem har haft over for stedbarnet, bortfalder. 
 
Bestemmelsen findes allerede i de fleste punkter om børnepension i DIP’s regulativer og indføres nu i alle børnepensions-
bestemmelserne.  
 
  
  Gældende Regulativ 1                  Forslag til nyt Regulativ 1   

13. Børnepension 
13.1 
Når du overgår til invalidepension, har dine børn - herunder 
adoptivbørn - ret til børnepension indtil de er fyldt 24 år. 
Samme ret har stedbørn, der faktisk er blevet forsørget af 
dig, inden du blev pensioneret  

13. Børnepension 
13.1 
Når du overgår til invalidepension, har dine børn - herunder 
adoptivbørn - ret til børnepension indtil de er fyldt 24 år. Ret 
til børnepension tilkommer dog alene børn, som er undfanget, 
før du har opnået ret til invalidepension. 
 

 
 

13.2 
Stedbørn, der faktisk er blevet forsørget af dig, inden du blev 
pensioneret, har også ret til børnepension, jf. 13.1. For 
stedbørn, der har opnået retten til børnepension, bortfalder 
denne ret dog, hvis du på grund af samlivsophævelse ikke 
længere faktisk forsørger stedbarnet. 
 

13.2 
Børnepensionen udgør 20 pct. pr. barn af invalide-
pensionen. 
 

13.3 
Børnepensionen udgør 20 pct. pr. barn af invalidepensionen. 
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Begrundelse 
I stk. 1 ønsker bestyrelsen en præcisering af, at alene børn, der er undfanget på tidspunktet, hvor medlemmet opnår ret til 
invalidepension, før DIP’s medlem afgår ved døden, er berettiget til børnepension. Bestemmelsen vil blive fortolket i 
overensstemmelse med arvelovens regler om overlevelseskravet. 
 
Børn, der undfanges efter tilkendelsen af pension, kan således ikke få børnepension efter DIP’s medlemmer. 
 
Dette er i overensstemmelse med den praksis, som DIP allerede har, idet børnepension i DIP, i modsætning til i fx 
tjenestemandspensionsloven, ikke er knyttet op på et forsørgelseshensyn, men er knyttet op på en forsikringshændelse. 
Når et medlems forsørgelsesgrundlag ændres, hjælper børnepensionen medlemmet med at opretholde familiens 
forsørgelsesgrundlag, fuldstændig som fx en ansvarsforsikring, der heller ikke dækker efterfølgende forhold. 
 
Endvidere ønskes indført et nyt stk. 2, hvorefter stedbørn, der modtager børnepension efter et medlem i DIP, kan få frataget 
denne ret, hvis samlivet mellem DIP’s medlem og deres biologiske forælder ophæves, og den forsørgelse, som DIP’s 
medlem har haft over for stedbarnet, bortfalder. 
 
Bestemmelsen findes allerede i de fleste punkter om børnepension i DIP’s regulativer og indføres nu i alle børnepensions-
bestemmelserne.  
 
 
  Gældende Regulativ 1                                                           Forslag til nyt Regulativ 1 

17. Børnepension 
17.1 
Ved din død har dine børn - herunder adoptivbørn - ret til 
børnepension, indtil de er fyldt 24 år. Samme ret har sted-
børn, der faktisk er blevet forsørget af dig, inden du døde. 
Medmindre stedbarnet allerede får udbetalt børnepension, 
bortfalder retten til børnepension for stedbørn, som er børn 
af ægtefæller, hvis ret til ægtefællepension bortfalder, eller 
ville være bortfaldet i henhold til 14.3. 
 

17. Børnepension  
17.1 
Ved din død har dine børn - herunder adoptivbørn - ret til 
børnepension, indtil de er fyldt 24 år. Ret til børnepension 
tilkommer dog alene børn, som er undfanget før din død.  
 
 

 
 

17.2 
Samme ret har stedbørn, der faktisk er blevet forsørget af dig, 
inden du døde. Medmindre stedbarnet allerede får udbetalt 
børnepension, bortfalder retten til børnepension for stedbørn, 
som er børn af ægtefæller, hvis ret til ægtefællepension 
bortfalder, eller ville være bortfaldet i henhold til 14.3.  
 

17.2 
Børnepensionen udgør 20 pct. pr. barn af den invalide-
pension eller almindelige alderspension, du senest fik 
udbetalt. Var du ikke pensioneret på dødstidspunktet, svarer 
børnepensionen til 20 pct. pr. barn af den invalide- eller 
alderspension, du havde ret til. 
 
I tilfælde af at ingen har forsørgelsespligt, eller hvis børnene 
var under 18 år, ville have haft forsørgelsespligt over for 
børnene, udbetaler DIP dobbelt børnepension. 

17.3 
Børnepensionen udgør 20 pct. pr. barn af den invalide-
pension eller almindelige alderspension, du senest fik 
udbetalt. Var du ikke pensioneret på dødstidspunktet, svarer 
børnepensionen til 20 pct. pr. barn af den invalide- eller 
alderspension, du havde ret til. 
 
I tilfælde af at ingen har forsørgelsespligt, eller hvis børnene 
var under 18 år, ville have haft forsørgelsespligt over for 
børnene, udbetaler DIP dobbelt børnepension. 
 

 
 
Begrundelse 
I stk. 1 ønsker bestyrelsen en præcisering af, at alene børn, der er undfanget på tidspunktet før DIP’s medlem afgår ved 
døden, er berettiget til børnepension. Børn, der undfanges efter dødstidspunktet, kan således ikke få børnepension efter 
DIP’s medlemmer. Bestemmelsen vil blive fortolket i overensstemmelse med arvelovens regler om overlevelseskravet. 
 
Dette er i overensstemmelse med den praksis, som DIP allerede har, idet børnepension i DIP, i modsætning til i fx 
tjenestemandspensionsloven, ikke er knyttet op på et forsørgelseshensyn, men er knyttet op på en forsikringshændelse. 
Når et medlems forsørgelsesgrundlag ændres, hjælper børnepensionen medlemmet med at opretholde familiens 
forsørgelsesgrundlag, fuldstændig som fx en ansvarsforsikring, der heller ikke dækker efterfølgende forhold. 
 
Endvidere ønskes indført et nyt stk. 2, hvorefter stedbørn, der modtager børnepension efter et medlem i DIP, kan få frataget 
denne ret, hvis samlivet mellem DIP’s medlem og deres biologiske forælder ophæves, og den forsørgelse, som DIP’s 
medlem har haft over for stedbarnet, bortfalder. 
 
Bestemmelsen finders allerede i de fleste punkter om børnepension i DIP’s regulativer og indføres nu i alle børnepensions-
bestemmelserne.  
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REGULATIV 2 
 
b. Ændring af Regulativ 2, stk. 8., 11. og 16. Børnepension 
 
Bestyrelsen foreslår præciseret, at et barn skal være undfanget før pensionshændelsen for at få ret til børne-
pension, samt at børnepension til stedbørn bortfalder, hvis samlivet og den faktiske forsørgelse ophører. 
 
På grundlag heraf foreslås følgende ændringer i Regulativ 2: 
 

Gældende Regulativ 2 Forslag til nyt Regulativ 2 
8. Børnepension 
8.1 
Når du overgår til alders- eller delpension, har dine børn - 
herunder adoptivbørn - ret til børnepension, indtil de er fyldt 
24 år. Samme ret har stedbørn, der faktisk er blevet 
forsørget af dig, inden du blev pensioneret. 

8. Børnepension 
8.1 
Når du overgår til alders- eller delpension, har dine børn - 
herunder adoptivbørn - ret til børnepension, indtil de er fyldt 
24 år. Ret til børnepension tilkommer dog alene børn, som er 
undfanget, før du har opnået ret til alders- eller delpension. 
 

 
 

8.2 
Stedbørn, der faktisk er blevet forsørget af dig, inden du blev 
pensioneret, har også ret til børnepension, jf. 8.1. For 
stedbørn, der har opnået retten til børnepension, bortfalder 
denne ret dog, hvis du på grund af samlivsophævelse ikke 
længere faktisk forsørger stedbarnet.  
 

8.2 
Børnepensionen udgør 20 pct. pr. barn af alders- eller 
delpensionen 

8.3 
Børnepensionen udgør 20 pct. pr. barn af alders- eller 
delpensionen. 
 

 
 
Begrundelse 
Se bemærkninger under Regulativ 1, pkt. 9., hvor bestyrelsen også foreslår denne ændring. 
 
 

Gældende Regulativ 2 Forslag til nyt Regulativ 2 
11. Børnepension 
11.1 
Når du overgår til invalidepension, har dine børn - herunder 
adoptivbørn - ret til børnepension indtil de er fyldt 24 år. 
Samme ret har stedbørn, der faktisk er blevet forsørget af 
dig, inden du blev pensioneret. 

11. Børnepension 
11.1 
Når du overgår til invalidepension, har dine børn - herunder 
adoptivbørn - ret til børnepension indtil de er fyldt 24 år. Ret 
til børnepension tilkommer dog alene børn, som er undfanget, 
før du har opnået ret til invalidepension. 
 

 
 

11.2 
Stedbørn, der faktisk er blevet forsørget af dig, inden du blev 
pensioneret, har også ret til børnepension, jf. pkt. 11.1. For 
stedbørn, der har opnået retten til børnepension, bortfalder 
denne ret dog, hvis du på grund af samlivsophævelse ikke 
længere faktisk forsørger stedbarnet  

11.2 
Børnepensionen udgør 20 pct. pr. barn af invalide-
pensionen. 
 

11.3 
Børnepensionen udgør 20 pct. pr. barn af invalidepensionen. 

 
 
Begrundelse 
Se bemærkninger under Regulativ 1, pkt. 13., hvor bestyrelsen også forslår denne ændring. 
 
 

Gældende Regulativ 2 Forslag til nyt Regulativ 2 
16. Børnepension  
16.1 
Ved din død har dine børn - herunder adoptivbørn - ret til 
børnepension, indtil de er fyldt 24 år. Samme ret har 
stedbørn, der faktisk er blevet forsørget af dig, inden du 
døde. Medmindre stedbarnet allerede får udbetalt børne-
pension, bortfalder retten til børnepension for stedbørn, som 
er børn af ægtefæller, hvis ret til ægtefællepension 
bortfalder eller ville være bortfaldet i henhold til 12.4. 
 

16. Børnepension  
16.1 
Ved din død har dine børn - herunder adoptivbørn - ret til 
børnepension, indtil de er fyldt 24 år. Ret til børnepension 
tilkommer dog alene børn, som er undfanget før din død.  
 

 
 

16.2 
Samme ret har stedbørn, der faktisk er blevet forsørget af dig, 
inden du døde. Medmindre stedbarnet allerede får udbetalt 
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børnepension, bortfalder retten til børnepension for stedbørn, 
som er børn af ægtefæller, hvis ret til ægtefællepension 
bortfalder eller ville være bortfaldet i henhold til 12.4.  
 

16.2 
Børnepensionen udgør 20 pct. pr. barn af den invalide-
pension eller almindelige alderspension, du senest fik 
udbetalt. Var du ikke pensioneret på dødstidspunktet, svarer 
børnepensionen til 20 pct. pr. barn af den invalide- eller 
alderspension, du havde ret til. 
 
I tilfælde af at ingen har forsørgelsespligt, eller hvis børnene 
var under 18 år, ville have haft forsørgelsespligt over for 
børnene, udbetaler DIP dobbelt børnepension. 
 

16.3 
Børnepensionen udgør 20 pct. pr. barn af den invalide-
pension eller almindelige alderspension, du senest fik 
udbetalt. Var du ikke pensioneret på dødstidspunktet, svarer 
børnepensionen til 20 pct. pr. barn af den invalide- eller 
alderspension, du havde ret til. 
 
I tilfælde af at ingen har forsørgelsespligt, eller hvis børnene 
var under 18 år, ville have haft forsørgelsespligt over for 
børnene, udbetaler DIP dobbelt børnepension. 
 

 
 
Begrundelse 
Se bemærkninger under Regulativ 1, pkt. 17., hvor bestyrelsen også forslår denne ændring. 
 
 

 
 
REGULATIV 3 
 
c. Ændring af Regulativ 3, stk. 8. Invalidepension, stk. 9. og 13. Børnepension, stk. 20 Bidragsfri dækning og 
hvilende medlemskab, stk. 25. Pensionens udbetaling og stk. 26. Skattemæssig behandling 
 
Bestyrelsen foreslår bestemmelserne om børnepension ændret som i Regulativ 1. Bestyrelsen foreslår, at alder 
for udløb af invalidepension ændres til 68 år, hvilket medfører konsekvensrettelse af alderen for bidragsfri 
dækning. Endvidere forslår bestyrelsen automatisk overløb fra ratepension til livsvarig livrente ved indbetalinger 
over fradragsloftet. Endelig foreslå bestyrelsen, at forældelsesbestemmelse opdateres i forhold til gældende 
lovgivning.  

 
På grundlag heraf foreslås følgende ændringer i Regulativ 3: 
 

Gældende Regulativ 3 Forslag til nyt Regulativ 3 
8. Invalidepension 
8.1 
Hvis du bliver erhvervsudygtig, har du ret til invalidepension 
fra den 1. i måneden, efter din varige erhvervsudygtighed er 
indtrådt, medmindre du er fyldt 65 år. Bestyrelsen kan 
bestemme, at aldersgrænsen reguleres i forhold til 
ændringer i folkepensionsalderen. Erhvervsudygtighed vil 
sige, at din erhvervsevne er varigt nedsat til 1/3 eller 
derunder. 
 

8. Invalidepension 
8.1 
Hvis du bliver erhvervsudygtig, har du ret til invalidepension 
fra den 1. i måneden, efter din varige erhvervsudygtighed er 
indtrådt, medmindre du er fyldt 68 år. Bestyrelsen kan 
bestemme, at aldersgrænsen reguleres i forhold til ændringer 
i folkepensionsalderen. Erhvervsudygtighed vil sige, at din 
erhvervsevne er varigt nedsat til 1/3 eller derunder. 
 

8.3 
Invalidepensionen svarer til den forventede alderspension, 
du vil få ved pensionering som 65-årig, jf. dog 8.6, 
medmindre DIP gør klausuleringsperioden gældende, jf. 4. 
Bestyrelsen kan bestemme, at aldersgrænsen reguleres i 
forhold til ændringer i folkepensionsalderen. Gør DIP 
klausuleringsperioden gældende, vil din invalidepension 
kun blive beregnet ud fra de allerede foretagne 
indbetalinger. Du får udbetalt invalidepensionen fra den 1. i 
måneden, efter din ret til invalidepension er indtrådt, dog 
tidligst fra det tidspunkt indbetalinger til DIP ophører. 
 

8.3 
Invalidepensionen svarer til den forventede alderspension, du 
vil få ved pensionering som 68-årig, jf. dog 8.6, medmindre 
DIP gør klausuleringsperioden gældende, jf. 4. Bestyrelsen 
kan bestemme, at aldersgrænsen reguleres i forhold til 
ændringer i folkepensionsalderen. Gør DIP klausulerings-
perioden gældende, vil din invalidepension kun blive beregnet 
ud fra de allerede foretagne indbetalinger. Du får udbetalt 
invalidepensionen fra den 1. i måneden, efter din ret til 
invalidepension er indtrådt, dog tidligst fra det tidspunkt 
indbetalinger til DIP ophører. 
 

 
 
Begrundelse 
Udløbsalderen for invalidepension ønskes ændret fra 65 år til 68 år. 
 
Ændringen betyder, at medlemmerne kan få tilkendt invalidepension helt frem til alder 68 år, ligesom udbetaling af invalide-
pension kan ske frem til alder 68 år, før den afløses af alderspension. 
 
DIP sikrer hermed, at medlemmerne kan få invalidepension helt frem til de fylder 68 år, men de fortsat beholder deres 
faktiske pensionsalder, som ikke berøres af ændringerne. 
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Bestemmelsen bringes derved i overensstemmelse med dels tilbagetrækningsreformen, dels overenskomsterne for 
offentligt ansatte, hvorefter invalidepension skal være løbende indtil alderspensioneringstidspunktet. 
 
 

Gældende Regulativ 3 Forslag til nyt Regulativ 3 
9. Børnepension 
9.1 
Når du overgår til invalidepension, har dine børn - herunder 
adoptivbørn - ret til børnepension, indtil de er fyldt 21 år. 
Samme ret har stedbørn, der faktisk blev forsørget af dig, 
inden du blev pensioneret.   
 

9. Børnepension 
9.1 
Når du overgår til invalidepension, har dine børn - herunder 
adoptivbørn - ret til børnepension, indtil de er fyldt 21 år. 
Samme ret har stedbørn, der faktisk blev forsørget af dig, 
inden du blev pensioneret.   
 

9.2 
Børnepensionen pr. barn udgør 20 pct. af den invalide-
pension, du som medlem får udbetalt.  
 

9.2. 
Stedbørn, der faktisk blev forsørget af dig, inden du blev 
pensioneret, har også ret til børnepension, jf. 9.1. For 
stedbørn, der har opnået retten til børnepension, bortfalder 
denne ret dog, hvis du på grund af samlivsophævelse ikke 
længere faktisk forsørger stedbarnet.  
 

 9.3 
Børnepensionen pr. barn udgør 20 pct. af den invalide-
pension, du som medlem får udbetalt.  
 

 
 
Begrundelse 
Se bemærkninger under Regulativ 1, pkt. 13., hvor bestyrelsen også forslår denne ændring. 
 
 

Gældende Regulativ 3 Forslag til nyt Regulativ 3 
13. Børnepension  
13.1  
Ved din død har dine børn - herunder adoptivbørn - ret til 
børnepension, indtil de er fyldt 21 år. Samme ret til børne-
pension har stedbørn, der faktisk blev forsørget af dig, inden 
du døde.  

13. Børnepension 

13.1 
Ved din død har dine børn - herunder adoptivbørn - ret til 
børnepension, indtil de er fyldt 21 år. Ret til børnepension 
tilkommer dog alene børn, som er undfanget før din død.  
 

13.2  
Ret til børnepension bortfalder til stedbørn, hvis ret til 
ægtefællepension for stedbarnets forælder bortfalder eller 
ville være bortfaldet i henhold til 10.2 eller 10.3.  
 

13.2 
Samme ret til børnepension har stedbørn, der faktisk blev 
forsørget af dig, inden du døde. Medmindre stedbarnet 
allerede får udbetalt børnepension, bortfalder retten til 
børnepension for stedbørn, som er børn af ægtefæller, hvis 
ret til ægtefælle-pension bortfalder, eller ville være bortfaldet 
i henhold til 10.2 eller 10.3.  
 

 
 
Begrundelse 
Se bemærkninger under Regulativ 1, pkt. 17, hvor bestyrelsen også forslår denne ændring. 
 
 

Gældende Regulativ 3 Forslag til nyt Regulativ 3 
20. Bidragsfri dækning og hvilende medlemskab 
20.1 
Hvis du ophører med at betale bidrag, inden du er fyldt 65 
år - uden at du er gået på pension eller har fået bidrags-
fritagelse, se 7., og uden at du udtræder af DIP - bevarer du 
dine rettigheder i minimum tre måneder, dog højst til du 
fylder 65 år, mod at DIP til dækning af risiko, administration 
mv. fradrager i din opsparede pension. Bestyrelsen kan 
bestemme, at aldersgrænsen på 65 år reguleres i forhold til 
ændringer i folkepensionsalderen. 
 

20. Bidragsfri dækning og hvilende medlemskab 
20.1 
Hvis du ophører med at betale bidrag, inden du er fyldt 68 år 
- uden at du er gået på pension eller har fået bidragsfritagelse, 
se 7., og uden at du udtræder af DIP - bevarer du dine 
rettigheder i minimum tre måneder, dog højst til du fylder 68 
år, mod at DIP til dækning af risiko, administration mv. 
fradrager i din opsparede pension. Bestyrelsen kan 
bestemme, at aldersgrænsen på 68 år reguleres i forhold til 
ændringer i folkepensionsalderen. 
 

 
 
Begrundelse 
Bestemmelsen konsekvensrettes som følge af ændringerne i pkt. 8. 
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Gældende Regulativ 3 Forslag til nyt Regulativ 3 
25. Pensionens udbetaling 
25.6 
Pensionsbeløb fra DIP forældes i overensstemmelse med 
Forsikringsaftalelovens regler fem år efter, at sådanne 
pensionsbeløb er eller skulle være udløst til udbetaling.  
 

25. Pensionens udbetaling 
25.6 
Pensionsbeløb fra DIP forældes i overensstemmelse med de 
i den til enhver til gældende lovgivning fastsatte forældelses-
frister. 

 
 
Begrundelse 
Den nuværende bestemmelse henviser til forældede regler. Med forslaget til ændring af bestemmelsen bringes denne i 
overensstemmelse med lovgivningen. 
 
 

Gældende Regulativ 3 Forslag til nyt Regulativ 3 
 26. Skattemæssig behandling 

26.2 
Bidrag og indskud til ratepension, der overstiger den i 
Pensionsbeskatningsloven fastsatte grænse for fradrags- 
eller bortseelsesret, anvendes til en livsvarig ydelse efter 
pensionskassens nærmere bestemmelse. 
 

 
 
Begrundelse 
Der ønskes indsat en ny bestemmelse om automatisk overløb af indbetalinger fra ratepensionen til livsvarige ydelser, hvis 
de samlede indbetalinger til ratepensionen i kalenderåret overstiger SKATs maksimumsindbetaling for at få fradrag for 
indbetalingen (rateloftet). 
 
Uden denne bestemmelse skal pensionskassen, hver gang der er indbetalt over rateloftet, have tilladelse fra det enkelte 
medlem til at overføre det for meget indbetalte beløb til en livsvarig ydelse. 
 
Hvis der ikke sker overførsel til livsvarige ydelser, får medlemmet ikke fradrag for indbetalingerne.  
 
 

 
 
REGULATIV 4 
 
d. Ændring af Regulativ 4, stk. 12. Pensionens udbetaling og skattemæssige behandling 
 
Bestyrelsen foreslår indførsel af automatisk overløb fra ratepension til livsvarig livrente ved indbetalinger over 
fradragsloftet.  
 
På grundlag heraf foreslås følgende ændringer i Regulativ 4: 
 

Gældende Regulativ 4 Forslag til nyt Regulativ 4 
Udbetaling og skat 
12. Pensionens udbetaling og skattemæssig behandling 

Udbetaling og skat 
12. Pensionens udbetaling og skattemæssige behandling 
12.4 Bidrag og indskud til ratepension, der overstiger den i 
pensionsbeskatningsloven fastsatte grænse for fradrags- 
eller bortseelsesret, anvendes til en livsvarig ydelse efter 
pensionskassens nærmere bestemmelse. 
 

 
 
Begrundelse 
Se bemærkninger under Regulativ 3, pkt. 26., hvor bestyrelsen også forslår denne ændring. 
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