Pensionsordning for førtidspensionister
Halvdelen af alle førtidspensionister betaler frivilligt til SUPP

SUPP er en frivillig pensionsordning, som giver førtidspensionister en fordelagtig mulighed for at spare op til livslang pension. Når førtidspensionisten i 2020 indbetalte
181 kr. om måneden til SUPP, bidrog staten med yderligere 362 kr. Staten bidrager dermed med det dobbelte
af førtidspensionisten.
Omkring halvdelen af alle førtidspensionister indbetaler
til SUPP.
Siden 2013 har SUPP været en del af ATP. Indbetalingerne til SUPP forvaltes sammen med indbetalingerne til
ATP. SUPP-medlemmerne optjener løbende garanteret
livslang pension på samme måde som ATP-medlemmerne. SUPP-medlemmerne bidrager også på samme
måde til bonuspotentialet og er tilsvarende omfattet af
ATP’s bonuspolitik.

Medlemmer af SUPP ultimo 2020
Medlemmer over folkepensionsalderen
Medlemmer under folkepensionsalderen
Medlemmer i alt
Nye medlemmer SUPP i 2020

Udbetalinger og bidrag
De samlede udbetalinger til løbende alderspensioner fra
SUPP i 2020 udgjorde 87 mio. kr. Den udbetalte pension
til medlemmer af SUPP udgjorde i gennemsnit 2.400 kr. på
årsbasis. For SUPP-medlemmer, der gik på pension som
66-årige i 2020, var den årlige pension i gennemsnit 3.500 kr.
Der blev samlet udbetalt 0,3 mio. kr. i engangssummer.
Hvis et SUPP-medlem dør inden pensionsalderen, får boet
udbetalt et beløb, der svarer til halvdelen af de forrentede
indbetalte bidrag. Beløbet aftrappes efter pensionsalderen.
I 2020 blev der udbetalt 34 mio. kr. fra SUPP ved dødsfald –
i gennemsnit 19.500 kr. pr. afdød. Betalingen for dødsfaldsdækningen er i gennemsnit 8 pct. af de indbetalte bidrag.
Det fulde årsbidrag til SUPP var i 2020 på 6.516 kr., og
SUPP-medlemmerne indbetalte tilsammen 611 mio. kr.
SUPP-bidraget reguleres hvert år med satsreguleringsprocenten og er således 6.660 kr. i 2021.
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