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Pensionsgarantier beskytter mod
store tab kort før pensionsalderen

Coronakrisen har medført store tab på de
finansielle markeder, hvilket også påvirker
opsparingerne til pension. Tabene påvirker
især pensionsopsparinger, der er placeret

Figur 1 - Andel af indbetalinger til pension placeret i
markedsrenteprodukter – 2003-2018
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man havde før faldet, er der to muligheder.
Enten skal man arbejde 2-3 år ekstra, eller også skal man spare 33 pct. ekstra op
af sin indkomst de sidste 3 år før pensio-
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nering. Det viser en ny analyse fra ATP.
En generel bevægelse væk fra garantier

Note: Figuren viser udviklingen i pensionsindbetalingerne til markedsrenteprodukter fra 2003 til 2018 i
livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 0-garantier indgår i opgørelsen.
Kilde: Finanstilsynet ”Markedsudvikling 2018, Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser”
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Tabel 1 - Effekten af at få reduceret sin pensionsopsparing 3 år før
pensionsalderen målt på forskellige parametre – typepersonsberegning

Nødvendige
ekstra antal
arbejdsår

Nødvendigt
ekstra
pensionsbidrag,
pct.

Scenarie

Pensionsdepot

Grundscenarie

1.558.000

-

78.990

1.423.000

135.000

72.130

6.860

1,2 år

16,6 pct.

1.289.000

269.000

65.330

13.660

2,4 år

33,1 pct.

Nedgang på
10 pct.
Nedgang på
20 pct.

Årlige ydelse,
kr.

Reduktion i
årlig ydelse,
kr.

Reduktion i
depot, kr.

Note: Tabellen viser effekten på pensionsydelsen, tilbagetrækningsalderen og indbetalingsprocenten af hhv. en reduktion i pensionsopsparingen på 10 og 20 pct.
3 år før pensionsalderen for en typeperson, der tjener 350.000 kr. om året og sparer 12 pct. op til pension.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger, ATP 2020

10 og 20 pct. 3 år før pensionsalderen.
Beregningerne er lavet med baggrund i

ATP Livslang Pension er en garanteret pension

samfundsforudsætningerne for 2020.
I ATP går 80 pct. af årets indbetaling til køb af en garanteret livslang pensiReduceres pensionsopsparingen fx med

on, baseret på de aktuelle markedsforhold (vedrørende forventet levetid og

20 pct. 3 år før man går på pension, og

rente) på tidspunktet for udstedelsen af garantierne. ATP afdækker renteri-

man ønsker at udskyde tilbagetræknin-

sikoen på de afgivne garantier, hvilket er med til at sikre stabiliteten af dis-

gen for at udligne tabet, så vil man skul-

se. De sidste 20 pct. af indbetalingerne til ATP Livslang Pension går til kol-

le arbejde 2,4 år ekstra (alt andet lige) og

lektivet (bonuspotentialet). Bonuspotentialet har en overordnet målsætning

tilsvarende forvente at være 2,4 år min-

om at skabe et afkast, der over tid giver mulighed for at sikre pensionernes

dre på pension.

købekraft samt at dække uforudsete hændelser såsom (uventet) længere le-

I samme scenarie kan man se, at man

vetid eller økonomiske kriser. Investerings- og levetidsrisikoen bæres såle-

ville skulle spare 33,1 pct. ekstra op af

des kollektivt i ATP (af alle medlemmer).

sin indkomst i de resterende 3 år, hvis
man ønsker at fastholde samme pensionsydelse og tilbagetrækningstidspunkt,
som før tabet.
Hvis man vælger hverken at arbejde
længere eller at spare mere op, vil man
i det nævnte scenarie opleve en nedgang i sin årlige pensionsudbetaling på
13.660 kr. for alle 21 år, man kan regne
med at være på pension.

Sådan er der regnet

Grundscenariet er beregnet med udgangspunkt i de langsigtede samfundsforudsætninger for 2020. Beregningerne er lavet
for en typeperson i en depot-model med en årsindkomst på 350.000 kr. (inkl. pensionsbidrag), som bidrager 12 pct. af indkomsten til pension fra vedkommende er 25 til 66 år gammel, hvor vedkommende går på pension i 21 år. Alle værdier er opgjort i 2020-lønkroner, hvor lønudviklingen antages at være 3 pct. Effekterne er beregnet for en nedjustering af pensionsopsparingen på hhv. 10 pct. og 20 pct. 3 år før pensionsalderen.
I beregningen af nutidsværdien for en ny folkepensionist i 2020 er en restlevetid på 21 år anvendt. De 21 år er den forventede (kohorte) restlevetid for en 66-årig i ATP’s levetidsmodel SAINT.
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