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FRITVALGSKONTOEN –
Hvad skal jeg vælge?
Der er 2 vigtige forhold du skal tage stilling til
inden 5. april – her er valgmulighederne:
Fritvalgskontoen (indgået ved OK 17) er en ny opsparing som spares op i løbet af året og
pr. 1/3 2018 udgør 1,4% af den ferieberettigede løn. Hvis man ikke foretager et aktivt
valg så udbetales kontoen (nulstilles) hvert år i december sammen med lønnen.
Derfor skal du inden 5. april i år tage stilling til hvad du ønsker der skal ske med din
opsparing.
Der er 2 muligheder:
 Du kan få opsparing på fritvalgskontoen udbetalt (så skal du intet foretage dig)
 Du kan få dele af eller hele din opsparing fra fritvalgskontoen overført til din
arbejdsmarkedspension ved PensionDanmark (så skal du udfylde og aflevere
det skema tjenestefordelingen har sendt ud på mail)
Du kan også vælge at konvertere mellem 1 og 5 af dine FF-dage (feriefridage). Du får i så
fald et beløb svarende til 0,5 % af din ferieberettigede løn pr. dag du konverterer.
Husk at hvis du ønsker dette skal det også skrives på blanketten der afleveres.

Hvad kan jeg bruge de ekstra pensionsmidler til?
 5 år før din pensionsalder kan du købe op til 32 seniordage pr. år.
 Hvis du har børn under 14 år kan du købe 2 omsorgsdage pr. år
 Du kan vælge at lade dem stå og således øge din pension, så der et større beløb
den dag du skal pensioneres.
Bemærk: Både seniordage og omsorgsdage kan også købes for det beløb du har på din
fritvalgskonto, eller du kan anvende egne midler (betale dem selv). Husk dog at
fritvalgskontoen ”tømmes” hvert år i december og udbetales med lønnen. Så hvis ikke du har
brugt beløbet på din fritvalgskonto og ikke har valgt af få dem konverteret til pension, så vil de
blive udbetalt.
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