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ATP’s Pensionsprodukt
er en kollektiv
pensionsordning, som alle lønmodtagere
og næsten alle på overførselsindkomst
automatisk indbetaler til. Medlemmernes
bidrag indbetales automatisk enten af
medlemmets arbejdsgiver eller af staten.
Størrelsen af årsbidraget fastsættes af
arbejdsmarkedets parter.
ATP LIVSLANG PENSION

Medlemmerne optjener pension for de
bidrag, der indbetales til ATP Livslang
Pension, og for hvert pensionsbidrag
medlemmet indbetaler, stiger det
beløb som medlemmet vil få udbetalt.
Pensionen udbetales fra medlemmet når
pensionsalderen og resten af livet.
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Ydelser ved dødsfald til ægtefælle og børn
Inden der optjenes pension af bidrag,
fratrækkes arbejdsmarkedsbidrag og et mindre
beløb (risikobidrag), som går til betaling af
risikodækninger, der sikrer en eventuel ægtefælle
eller samlever og børn et engangsbeløb fra ATP,
hvis medlemmet dør. Du kan læse mere om
ydelserne ved dødsfald her.
Garantibidrag og bonusbidrag
Når et medlem indbetaler til ATP’s
pensionsprodukt opdeles bidraget (efter fradrag af
arbejdsmarkedsbidrag og risikobidrag) i to dele: Et
garantibidrag (80 pct.) og et bonusbidrag (20 pct.).
For garantibidraget optjener medlemmet
en individuel ret til at modtage pension fra
ATP. For medlemmer med mere end 15 år til
folkepensionsalder opdeles garantibidraget i et
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markedsbidrag og et rentebidrag, jf. nedenfor om
de forskellige livrenter. Garantibidraget er fastsat til
80 pct af pensionsbidraget.
For bonusbidraget optjener medlemmet
ingen umiddelbar ret til pension, idet
bonusbidraget tilfalder bonuspotentialet.
Midlerne i bonuspotentialet investeres for
at opnå et afkast, der kan anvendes til
at forhøje medlemmernes pension.
Midlerne i bonuspotentialet anvendes også
til at fastholde størrelsen på medlemmernes
pension, hvis levetiden stiger mere end
forudsat af ATP. Midlerne i bonuspotentialet
tilhører ATP’s medlemmer kollektivt.

Opdeling af bidrag

20 %

Bonusbidrag

Garantibidrag

20 %

Markedsbidrag
med højere risiko

60 %

Rentebidrag
med lav risiko

Du kan læse mere om reglerne for
fastsættelse og opdeling af bidrag her.

Ikke alle medlemmer har samme behov for
forudsigelighed. Medlemmer, der enten er gået på
pension eller gør det indenfor en kortere årrække,
har et stort behov for forudsigelighed, så de ved,
hvad de har at leve for i deres pensionisttilværelse.
Yngre medlemmers behov for forudsigelighed er
mindre, og med deres lange investeringshorisont
har de større glæde af at få en forventet højere
forrentning og dermed mulighed for en højere
pension.
Medlemmer med 15 år eller mindre til
folkepensionsalderen optjener pension på
Almindelig livrente.
For medlemmer med mere end 15 år til
folkepensionsalderen opdeles garantibidraget
i et rentebidrag og et markedsbidrag. For
rentebidraget optjener medlemmet pension på en
Rullende livrente og for markedsbidraget på en
Livrente med markedseksponering.
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De forskellige typer livrente

100 %

Bonusbidrag
80 %

Fordeling af bidrag

Pensionsoptjening tilpasset
medlemmernes alder
ATP’s pensionsprodukt er indrettet således, at der
løbende tages hensyn til behov for forudsigelighed
af størrelsen på medlemmets pension. Herved
sikres medlemmerne de bedst mulige pensioner.
Derfor afhænger måden, hvorpå der optjenes
pension på, af medlemmets alder.

60 %

Livrente med
markedseksponering

40 %

Rullende livrente

Almindelig
livrente

20 %

15 år før
folkepensionsalder

alder

folkepensionalder

Genvej

Links
Ydelser ved dødsfald
https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/ATP-Livslang-pensionoversigt/ATP-udbetaling-ved-doed

Reglerne for fastsættelse og opdeling af bidrag
https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/ATP-Livslang-pensionoversigt/ATP-Livslang-Pension/ATP-lovgivning
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De forskellige typer livrenter
Fælles for den pension, der optjenes på de
forskellige livrenter, er, at de alle er berettiget til at
blive forhøjet med bonus, hvis ATP’s økonomiske
stilling giver mulighed for det . De forskellige
livrenter er også garanteret, hvad angår levetid i
den forstand, at pensionen ikke vil falde, såfremt
levetiden stiger med end forudsat. Endnu et
fællestræk er, at der årligt for hver af de tre typer
af livrenter sker en fastsættelse af, hvor meget
pension man optjener for et bidrag i et givet
kalenderår.
Konkret fastsættes hvert år hvor meget pension,
der optjenes for 100 kroners indbetalt bidrag.
Disse satser kaldes for tariffen og fremgår af de
årlige bekendtgørelser om garantibidrag, tariffer og
kapitaliseringsgrænse i ATP. Ved fastsættelsen af
tarifferne inddrager ATP medlemmernes forventede
levetid og forventninger til, hvilken forrentning der
kan opnås.

Almindelig livrente
Den almindelige livrente – som anvendes
for medlemmer der har mindre en 15 år til
pensionsalderen - er den mest forudsigelige af de
livrenter, der anvendes i ATP.
Den pension, der optjenes på almindelig livrente,
er kendt allerede på indbetalingstidspunktet, og vil
ikke efterfølgende kunne nedsættes. I beregningen
af tariffen indgår, hvor meget ATP kan forrente
bidragene baseret på den aktuelle markedsrente,
fra de bliver indbetalt, og frem til de bliver udbetalt
igen som pension.
Man kan betragte den almindelige livrente som en
lang obligation med fast rente, der bliver fastsat på
indbetalingstidspunktet.

Genvej
Du kan læse mere om reglerne for de årlige
tariffer her.

Links
Reglerne for de årlige tariffer

Det matematiske grundlag, der anvendes
til beregningen, fremgår Pensions- og
Hensættelsesgrundlaget for ATP, der anmeldes til
Finanstilsynet.

https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/ATP-Livslang-pensionoversigt/ATP-Livslang-Pension/ATP-lovgivning

Pensions- og Hensættelsesgrundlaget for ATP
https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/ATPLivslang-pension-oversigt/ATP-Livslang-Pension/-/
media/5F1D8188DED44990BCC0E85795215C64.ashx

Du kan læse Pensions- og
Hensættelsesgrundlaget for ATP her. (PDF)

Almindelig livrente

Rente indregnet fra
indbetaling til udløb

Optjent pension konstant
og kan ikke nedsættes

1%

15 år før
folkepensionsalder
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folkepensionsalder

15 år før
folkepensionsalder

folkepensionsalder
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Rullende livrente
Ved beregningen af tariffen for den rullende livrente
indregnes der ligesom for den almindelige livrente
en forrentning af bidragene baseret på en aktuel
markedsrente, men for den rullende livrente er
det kun de kommende 15 års forrentning, der
indregnes. Efterfølgende vil der hvert 15. år blive
indregnet yderligere forrentning for de næste 15
år (den på det tidspunkt aktuelle markedsrente),
hvilket vil medføre, at pensionen kan blive reguleret
op (hvis renten er positiv) eller ned (hvis renten er
negativ).
Man kan betragte den rullende livrente som en
lang obligation med rentetilpasning, hvor der sker
rentetilpasning hvert 15. år.
Når der er mindre end 15 år til
folkepensionsalderen, indregnes der ligesom på
den almindelige livrente, jf. ovenfor, forrentning
frem til pensionen bliver udbetalt. Herved sikres, at
pensionsudbetalingen er kendt og ikke kan ændre
sig, efter medlemmet når folkepensionsalderen.
Livrente med markedseksponering
I tariffen for livrente med markedseksponering
er ikke indregnet en rente. Til gengæld bliver
pensionen løbende reguleret op eller ned med det
opnåede afkast af investeringerne i en portefølje,
der knytter sig til markedsbidraget.
Man kan betragte livrenten med
markedseksponering som en andel i en
investeringsforening, der investerer i en
veldiversificeret portefølje med både aktier,
obligationer, ejendomme mm.
Når der er 15 år til folkepensionsalderen,
konverteres den opnåede ret til pension, baseret
på livrenten med markedseksponering, gradvist
til almindelig livrente. Med andre ord bliver
livrente med markedseksponering successivt
omregnet til en almindelig livrente, således at
pensionsudbetalingen er kendt og ikke kan ændre
sig, når medlemmet når folkepensionsalderen.
Generel information
Ovenstående er en generel information. Tal
i figurer har kun til formål at illustrere ATP’s
pensionsprodukt , og fremtidige afkast og
renter vil afvige herfra. Garantibidragets
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Rullende livrente.
Fig. 1:
Rente indregnes for
15 år ad gangen

Fra 15 år før pensionsalder
fastlåses renten

4%
3%
2%
1%
15 år før
folkepensionsalder

folkepensionsalder

Fig. 2:
Optjent pension
fastlåses ved regulering
med mindre end 15 år til
pensionsalder

Optjent pension
reguleres hvert 15. år

15 år før
folkepensionsalder

folkepensionsalder

Livrente med markedseksponering
Fig. 3:
Afkast følger det
opnåede afkast

10%

Ved pensionsalder er
renten låst fast

9%
6%
1%

-3%

3%

Fra 15 år før pensionsalder
sker gradvis konvertering

15 år før
folkepensionsalder

folkepensionsalder

Fig. 4:

Ved pensionsalder
er optjent pension
låst fast

Optjent pension
reguleres løbende

Fra 15 år før pensionsalder
gradvis indregning af rente
til udløb

15 år før
folkepensionsalder

folkepensionsalder
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størrelse, fordelingen mellem markedsbidrag og
rentebidrag, længden af den rullende livrente samt
konverteringsperiodens længde fastsættes årligt
af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra
ATP’s bestyrelse og vil derfor, fremadrettet, kunne
ændres fra de ovenfor anførte.

Genvej

Links
Ændringen af ATP’s pensionsprodukt
https://www.atp.dk/vores-opgaver/atp-livslang-pension/saadanfremtidssikrer-vi-atp-livslang-pension

Du kan læse mere om ændringen af ATP’s
pensionsprodukt på her.
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