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Afsnit A Omfattede medarbejdere 

§ 1 Omfattede medarbejdere 

Stk. 1 De særlige vilkår for Linkpension gælder for alle medarbejdere, der har valgt Linkpension i 

relation til en pensionsordning i Sampension i Sampension KP Livsforsikring a/s, CVR-nr. 55 83 

49 11 (”Sampension”). 

 

 

Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer 

§ 2 Aftalen 

Stk. 1 De særlige vilkår for Linkpension gælder sammen med de vilkår for det produkt, som Linkpen-

sion er etableret i sammenhæng med. De særlige vilkår for Linkpension angiver rettigheder og 

forpligtelser for medarbejderen og Sampension. 

 

Stk. 2 De særlige vilkår for Linkpension suppleres af handelsbetingelser på sampension.dk. 

 

Stk. 3 Som grundlag for etablering af Linkpension sender Sampension et tilbud til medarbejderen. 

Aftale om Linkpension træder i kraft den 1. i den måned, hvor medarbejderen har returneret 

det underskrevne tilbud, og Sampension har accepteret dette. Sampension forbeholder sig ret 

til at undlade at etablere et forsikringsforhold i Linkpension, hvis selskabet ikke modtager de 

nødvendige oplysninger. 

 

Stk. 4 Sampension kan uden varsel ændre alle vilkår i pensionsordningen, jf. vilkårene for pensions-

ordningen. Det gælder også de særlige vilkår for Linkpension. 

 

 

Afsnit C Tilmelding og indbetaling af præmie 

§ 3 Anvendelse og minimumsbeløb 

Stk. 1 Størrelsen af præmien i Linkpension kan aftales fastsat som: 

 Et fast beløb 

 En procentdel af præmien 

 

Stk. 2 På valgtidspunktet kan medarbejderen endvidere afhængig af aftalemulighederne bestemme 

størrelsen af den opsparing i Valgpension eller Frivillig pension, der skal overføres til Linkpen-

sion. 

 

Stk. 3 Hver af de valgte pensioner i Linkpension kan som udgangspunkt kun forekomme én gang. 

 

Stk. 4 Sampension kan fastsætte generelle begrænsninger i størrelsen af præmie og indskud samt i 

anvendelsen af opsparing til Linkpension, herunder krav om anvendelsestidspunkt og mini-

mumsbeløb. 
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Stk. 5 Der kan være aftalt yderligere begrænsninger i størrelsen af den præmie, indskud eller opspa-

ring, som kan anvendes til Linkpension. 

 

§ 4 Ændring eller ophør af indbetaling 

Stk. 1 Medarbejderen kan til enhver tid ændre eller standse indbetalingen af præmie til Linkpension. 

Som grundlag for ændring eller standsning sender Sampension et tilbud til medarbejderen. 

Ændringen eller standsningen har virkning fra den 1. i den måned, hvor medarbejderen har 

indsendt det underskrevne tilbud, og Sampension har accepteret dette. Den allerede opsparede 

værdi i Linkpension udvikler sig herefter i henhold til afkastet i de fonde, medarbejderen har 

valgt.  

 

§ 5 Overførsel inden for pensionsordningen 

Stk. 1 Medarbejderen kan helt eller delvist fravælge Linkpension og overføre opsparingens værdi eller 

en del heraf til Valgpension eller Frivillig pension. Fravalget har virkning fra den 1. i måneden 

efter, at medarbejderen har indsendt anmodningen om at fravælge Linkpension, og Sampensi-

on har accepteret dette. 

 

Stk. 2 Hvis medarbejderen helt eller delvist fravælger Linkpension, opgøres den fravalgte værdi, og 

denne overføres til Valgpension eller Frivillig pension, hvorefter retten til investering for den 

overførte del bortfalder. Opsparingens værdi anvendes til køb af pensioner på et beregnings-

grundlag, der er fastsat af Sampension på opgørelsestidspunktet. 

 

Stk. 3 Sampension forbeholder sig ret til at indføre et varsel for fravalg, til at indføre fradrag i opspa-

ringen ved overførsel inden for pensionsordningen og til at indføre andre spekulationsbegræn-

sende foranstaltninger.  

 

Stk. 4 Hvis medarbejderen overfører hele den opsparede værdi til Valgpension eller Frivillig pension, 

betragtes overførslen som et fravalg af den oprindelige aftale om Linkpension, selvom den lø-

bende præmiebetaling til Linkpension fortsættes. Den fremtidige præmiebetaling betragtes 

som et nyt valg af Linkpension.  

 

§ 6 Overførsel til anden pensionsordning 

Stk. 1 Hvis overførsel er mulig efter vilkårene for pensionsordningen, kan medarbejderen efter opgø-

relse af opsparingens værdi i Linkpension overføre værdien til en pensionsordning i et andet 

pensionsinstitut.  

 

 

Afsnit D Dækninger 

§ 7 Alderspension 

Stk. 1 Linkpension består af alderspensioner, som medarbejderen kan vælge for den del af præmien 

eller anden indbetaling, som ikke er anvendt i Basispension. Det fremgår af vilkårene for 3 i 1 

Livspension og 3 i 1 Pension og vilkårene for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing, afsnit D 

Dækninger, om den enkelte medarbejder kan vælge Linkpension i relation til Valgpension. 
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Stk. 2 Det fremgår af vilkårene for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pension og vilkårene for Supplerende 

Pension og 3 i 1 Opsparing, afsnit D Dækninger, hvilke alderspensioner, der kan oprettes i 

Linkpension. 

 

Stk. 3 Det fremgår af pensions- og forsikringsoversigten, hvilke alderspensioner medarbejderen har 

valgt. 

 

 

Afsnit E Investeringsbetingelser 

§ 8 Generelle regler 

Stk. 1 Linkpension er en integreret del af pensionsordningen, hvor medarbejderen vælger at fordele 

indbetalinger og opsparing efter principperne i nedenstående §§ 13 og 14. Investeringen kan 

alene foretages for midler, der er tilgængelige for medarbejderen på sampension.dk, og som 

samtidigt er frigivet til investering, jf. § 11. De tilgængelige indbetalinger og den tilgængelige 

opsparing stammer fra seneste forsikringstekniske ajourføring i pensionsordningen, og den vil 

typisk være foretaget mellem én og to måneder før den faktiske dato.  

 

Stk. 2 For nærmere uddybning henvises til sampension.dk. 

 

Stk. 3 Sampension ejer aktiverne i fondene. Sampensions handel med aktiver i de enkelte fonde sker 

på markedsvilkår med fradrag af de handelsomkostninger, som Sampension betaler. 

 

Stk. 4 Medarbejderen har adgang til at investere i andele af de fonde, som Sampension udbyder, 

herunder i kontantbeholdningen, jf. § 12. Afkastet følger kursudviklingen i de fonde, som 

medarbejderen har valgt at investere i. Fastsættelsen af værdien i fondene, herunder kontant-

beholdning, jf. § 12, foretages én gang dagligt på alle børsdage på et af Sampension fastsat 

tidspunkt til kurser, som er fastsat af Sampension i forhold til fondenes indre værdi. Afkast i 

fondene tilkommer efter fradrag af skat af pensionsafkast og omkostninger medarbejderen i 

forhold til medarbejderens andele af fondene. 

 

Stk. 5 Et eventuelt udbytte fra udbyttegivende fonde placeres i kontantbeholdningen, jf. § 12. Medar-

bejderen har selv ansvaret for at genplacere udbyttet i fonde ved at ændre fordelingen af op-

sparingen, jf. § 14. 

 

Stk. 6 Sampension kan til enhver tid ændre udbuddet af fonde, så nye fonde tilbydes eller eksisteren-

de fonde lukkes. 

 

Stk. 7 Hvis en fond lukkes af Sampension, opgøres medarbejderens investeringer i denne, og prove-

nuet heraf placeres på kontantbeholdningen, jf. § 12. Medarbejderen kan inden tidspunktet for 

lukningen selv vælge at realisere sine andele.  

 

Stk. 8 Hvis der i en ordre indgår en fond, der på gennemførelsestidspunktet er suspenderet for han-

del, annulleres hele ordren. 
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Stk. 9 Sampension kan modtage markedsføringsbidrag (provision) for at stille de enkelte fonde til 

rådighed i Linkpension fra de fondsforvaltere, Sampension har valgt til at varetage investerin-

gerne. Det fremgår af sampension.dk, hvorvidt Sampension modtager markedsføringsbidrag. 

 

§ 9 Investeringsvalg og investeringsrisiko 

Stk. 1 Til alderspensionerne i Linkpension er knyttet eget investeringsvalg i fonde. Medarbejderen 

kan vælge blandt de fonde, som Sampension stiller til rådighed. Medarbejderen bærer investe-

ringsrisikoen i Linkpension, idet forrentningen af opsparingen er baseret på afkast af de valgte 

fonde efter fradrag af skat af pensionsafkast (PAL) og omkostninger. Afkastet i fondene kan 

være positivt eller negativt. 

 

Stk. 2 Investeringer i de enkelte fonde finder sted efter de af Sampension valgte fondsforvalteres 

bedste skøn. Der kan ikke i anledning af en fondsforvalters udøvede skøn gøres ansvar gæl-

dende overfor Sampension eller overfor fondsforvalteren. 

 

Stk. 3 Sampension hæfter ikke for økonomiske tab, der påføres medarbejderen, hvis det skyldes for-

hold, som Sampension er uden indflydelse på, eller for økonomiske tab, der påføres medarbej-

deren som følge af manglende kommunikationsforbindelse til Sampensions hjemmeside. Sam-

pension hæfter endvidere ikke for fejl eller tab, der skyldes medarbejderens egne forhold, her-

under investeringsvalg foretaget af medarbejderen selv. 

 

Stk. 4 Der beregnes særlige investeringsomkostninger for Linkpension i henhold til det tekniske 

grundlag, som Sampension til enhver tid har anmeldt til Finanstilsynet. 

 

§ 10 Investeringsprincipper 

Stk. 1 Gennemførelse af ordrer om fordeling af opsparing (handel), jf. § 14, herunder kontantbehold-

ningen, jf. § 12, foretages én gang dagligt på alle børsdage på et af Sampension fastsat tids-

punkt. Der gælder dog, at fordeling af indbetalinger, jf. § 13, altid sker den 1. børsdag i en 

måned. Ændringer i fondssammensætningen sker til købs- og salgskurser, som er fastsat af 

Sampension i forhold til fondenes indre værdi. 

 

Stk. 2 Ved udbetaling af en eller flere alderspensioner, jf. afsnit F, opgøres opsparingens værdi efter 

fradrag af omkostninger og skat af pensionsafkast til salgskurser, som er fastsat af Sampensi-

on i forhold til indre værdi, for de af medarbejderen valgte fonde. De andele, som medarbejde-

ren har investeret i, bliver af Sampension realiseret pr. den 1. i måneden før pensionerings-

tidspunktet, dog senest pr. den 1. i måneden før normalt pensioneringstidspunkt i medarbej-

derens pensionsordning. Hvis den 1. i måneden ikke er en børsdag, realiseres andelene pr. den 

sidste børsdag forinden.  

 

Stk. 3 Ved udtræden af Linkpension, jf. §§ 5-6 opgøres opsparingens værdi efter fradrag af omkost-

ninger og skat af pensionsafkast til salgskurser, som er fastsat af Sampension i forhold til in-

dre værdi, for de af medarbejderen valgte fonde. De andele, som medarbejderen har investeret 

i, bliver af Sampension realiseret pr. den 1. i den måned, hvor medarbejderen har returneret 

det underskrevne tilbud, og Sampension har accepteret dette. I forbindelse med udtræden om-

fattet af § 5, sker realisationen dog altid pr. den 1. i måneden efter opsigelsesvarslets udløb. 

Hvis den 1. i måneden ikke er en børsdag, realiseres andelene pr. den sidste børsdag forinden.  
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Stk. 4 Ved overførsel, omfattet af de til enhver tid gældende bestemmelser om overførsel af pensi-

onsordninger i forbindelse med jobskifte, vil opsparingens værdi blive opgjort i overensstem-

melse hermed. Opsparingens værdi i Linkpension overføres til tilsvarende pensioner i Valgpen-

sion eller i Frivillig pension pr. den 1. i den måned, hvor Sampension modtager anmodningen 

om overførsel. Hvis den 1. i måneden ikke er en børsdag, realiseres andelene pr. den sidste 

børsdag forinden. Opsparingens værdi anvendes til køb af pension på et beregningsgrundlag, 

som er fastsat af Sampension på købstidspunktet. 

 

Stk. 5 Ved delvis udtræden af Linkpension, jf. §§ 5-6 opgøres den delvise værdi af opsparingen til 

salgskurser, som er fastsat af Sampension i forhold til indre værdi for de af medarbejderen 

valgte fonde. De andele, som medarbejderen har investeret i, bliver af Sampension realiseret 

forholdsmæssigt pr. den 1. i den måned, hvor medarbejderen har returneret det underskrevne 

tilbud, og Sampension har accepteret dette. I forbindelse med udtræden omfattet af § 5 sker 

realisationen dog altid pr. den 1. i måneden efter opsigelsesvarslets udløb. Hvis den 1. i måne-

den ikke er en børsdag, realiseres andelene pr. den sidste børsdag forinden. 

 

Stk. 6 Ved medarbejderens død opgøres opsparingens værdi efter fradrag af omkostninger og skat af 

pensionsafkast til salgskurser, som er fastsat af Sampension i forhold til indre værdi for de af 

medarbejderen valgte fonde. De andele, som medarbejderen har investeret i, bliver af Sampen-

sion realiseret pr. den 1. i måneden efter medarbejderens død. Hvis den 1. i måneden ikke er 

en børsdag, realiseres andelene pr. den sidste børsdag forinden. 

 

§ 11 Indbetalingskonto 

Stk. 1 På indbetalingskontoen opsamles præmie, overførsler og indskud løbende i en fastsat periode, 

inden midlerne frigives til investering. Herefter frigives midlerne til investering i fonde i forhold 

til medarbejderens valg af andele, jf. § 13. 

 

Stk. 2 Sampension fastsætter den til enhver tid gældende periode, før frigivelse kan finde sted. 

 

Stk. 3 Indestående på indbetalingskontoen tilskrives renter hver den 1. i måneden. Præmie forrentes 

fra den 1. i måneden efter den lønperiode, som indbetalingen vedrører, og indtil midlerne fri-

gives til investering i fondene. Indskud og overførsler forrentes fra ændringsdatoen for Link-

pension og indtil midlerne frigives til investering i fondene. Beløbene forrentes med den af 

Sampension til enhver tid fastsatte rentesats. 

 

§ 12 Kontantbeholdning 

Stk. 1 Medarbejderen kan vælge at placere midler på kontantbeholdningen i Linkpension. 

 

Stk. 2 Indestående på kontantbeholdningen tilskrives renter månedligt. Beløbene forrentes med den 

af Sampension til enhver tid fastsatte rentesats. 

 

§ 13 Fordeling af indbetalinger 

Stk. 1 Indbetalte præmier, overførsler og indskud kan investeres i fonde, herunder i kontantbehold-

ningen, jf. § 12, efter at midlerne er frigivet til investering fra indbetalingskontoen, jf. § 11. 
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Stk. 2 Medarbejderen angiver for hver pension, i hvilke fonde og i hvilket indbyrdes forhold fremtidi-

ge indbetalte præmier, overførsler og indskud skal fordeles. Medarbejderen kan dagligt ændre 

i den valgte fordeling. Når der frigives midler til investering, vil de blive anvendt i overens-

stemmelse med den senest valgte fordeling.  

 

Stk. 3 Midler frigives altid til investering den 1. børsdag i en måned. Investering sker til den pågæl-

dende dags købskurser, som fastsættes af Sampension i forhold til fondenes indre værdi. Har 

medarbejderen ikke valgt en fordeling af indbetalinger til investering i fonde, placeres midler-

ne på kontantbeholdningen, jf. § 12. Har medarbejderen valgt en fordeling, der indeholder 

fonde, som Sampension har lukket, placeres denne andel ligeledes på kontantbeholdningen, jf. 

§ 12. 

  

Stk. 4 En afgivet ordre om den fremtidige fordeling af indbetalinger ændrer ikke fordelingen af op-

sparingen, jf. § 14.  

 

§ 14 Fordeling af opsparing (handel) 

Stk. 1 Medarbejderen kan for hver pension afgive ordre om ændring af, i hvilke fonde og i hvilket 

indbyrdes forhold opsparingen i Linkpension ønskes fordelt. Regler for afgivelse af ordrer 

fremgår af handelsbetingelser på sampension.dk. 

 

Stk. 2 Sampension gennemfører afgivne ordrer om ændret fordeling af opsparingen én gang dagligt 

på alle børsdage på et af Sampension fastsat tidspunkt. Ændringen sker til den pågældende 

dags købs- og salgskurser, som er fastsat af Sampension i forhold til fondenes indre værdi. 

 

Stk. 3 En afgivet ordre om fordeling af opsparing ændrer ikke den fremtidige fordeling af indbetalin-

ger, jf. § 13. 

 

§ 15  Investeringsomkostninger 

Stk. 1 Medarbejderen betaler en årlig omkostning, der opgøres som en procentdel af opsparingens 

værdi ultimo året og fradrages årligt i den opsparede værdi. Opgøres Linkpension i løbet af 

året, afregnes den årlige omkostning som samme procentdel af opsparingens værdi på opgø-

relsestidspunktet. 

 

Stk. 2 Den årlige omkostning finansieres primært med de midler, der frigives til investering fra indbe-

talingskontoen. 

 

Stk. 3 Hvis der ikke på tidspunktet for afregning af den årlige omkostning frigives tilstrækkelige mid-

ler fra indbetalingskontoen til at finansiere denne, sker finansieringen ved salg af andele i 

samme forhold, som opsparingen er fordelt, jf. § 14. 

  

Stk. 4 Der beregnes handelsomkostninger ved medarbejderens ordrer om ændring af fordeling af 

opsparing til investering i fonde. 
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Stk. 5 Der beregnes ikke handelsomkostninger, når midlerne løbende frigives fra indbetalingskonto-

en til investering i fonde. 

 

Stk. 6 Der beregnes ikke handelsomkostninger ved realisering af fonde, som foretages på foranled-

ning af Sampension. 

 

Stk. 7 De gældende investeringsomkostninger er de af Sampension til enhver tid fastsatte. 

 

Stk. 8 Reglerne om investeringsomkostninger kan ændres med en måneds varsel. Ændring af regler-

ne varsles på sampension.dk. 

 

§ 16  Skat af pensionsafkast 

Stk. 1 Medarbejderen skal betale skat af pensionsafkast mv. fra pensionsordningen, jf. pensionsaf-

kastbeskatningsloven (PAL). Skat af pensionsafkast fradrages årligt i den opsparede værdi. Ved 

fuld udtræden af Linkpension i løbet af året, jf. §§ 5 og 6 opgøres skat af pensionsafkast sam-

tidig med opgørelsen af Linkpension og overføres sammen med værdien af opsparingen til 

Valgpension eller Frivillig pension. 

 

Stk. 2 Skat af pensionsafkast finansieres primært med de midler, der frigives til investering fra indbe-

talingskontoen. 

 

Stk. 3 Hvis der ikke på tidspunktet for opgørelse af skat af pensionsafkast frigives tilstrækkelige mid-

ler fra indbetalingskontoen til at finansiere afregningen, sker finansieringen ved salg af andele 

i samme forhold, som opsparingen er fordelt, jf. § 14. 

 

Stk. 4 Sampension forbeholder sig ret til at opkræve yderligere beløb til dækning af skatter og afgif-

ter efter den til enhver tid gældende lovgivning. 

 

§ 17 Forsikringstekniske fradrag/tillæg 

Stk. 1 Inden indbetalte præmier, overførsler og indskud indgår på indbetalingskontoen, er der afreg-

net forsikringstekniske fradrag og tillæg i henhold til det tekniske grundlag, herunder admini-

strationsomkostninger og risikopræmier. Hvis fradrag ikke kan indeholdes i de indbetalte 

præmier, overførsler, indskud eller forsikringstekniske tillæg, fratrækkes det i de midler, der 

måtte blive frigivet fra indbetalingskontoen, alternativt finansieres fradraget ved salg af andele 

i samme forhold, som opsparingen er fordelt, jf. § 14. 

 

§ 18 Kommunikation mellem Sampension og medarbejderen 

Stk. 1 Medarbejderens investering af midler foregår altid via sampension.dk. Adgangen er strengt 

personlig.  

 

Stk. 2 sampension.dk indeholder blandt andet informationer om fondene og skal benyttes ved om-

placering af opsparingen (handel) imellem fondene, jf. § 14, samt til ændring af fordelingen af 

investeringen på fremtidige indbetalinger, jf. § 13. 
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Stk. 3 Der gives ikke meddelelse om de enkelte investeringer i fondene, udover hvad Sampension 

stiller til rådighed på sampension.dk. 

 

 

Afsnit F Alderspensionering 

§ 19 Generelle regler for alderspensionering 

Stk. 1 Vilkårene for de enkelte pensioner i dette afsnit gælder kun, hvis der er ret til den pågældende 

pension efter pensions- og forsikringsoversigten. 

 

Stk. 2 Ved udbetaling af en eller flere alderspensioner, som udelukkende sker efter reglerne for Del-

pension, er det ikke muligt at opretholde de pensioner, som skal udbetales, i Linkpension. Op-

sparingens værdi i Linkpension af disse pensioner opgøres herefter pr. den 1. i måneden før 

pensioneringstidspunktet.  

 

Stk. 3 Ved udbetaling af en eller flere alderspensioner fra pensionsordningen, som ikke udelukkende 

er sket efter reglerne for Delpension, er det ikke muligt at opretholde pensioner i Linkpension. 

Dette gælder uanset om den/de udbetalte alderspensioner er tilknyttet eget investeringsvalg 

eller ej. Opsparingens værdi i Linkpension opgøres herefter pr. den 1. i måneden før pensione-

ringstidspunktet. Efter denne dato er det ikke muligt at vælge pensioner i Linkpension. 

 

Stk. 4 Opsparingens værdi i Linkpension opgøres dog senest pr. den 1. i måneden før normalt pensi-

oneringstidspunkt i medarbejderens pensionsordning. Efter denne dato er det ikke muligt at 

vælge pensioner i Linkpension. 

 

Stk. 5 Uanset ovenstående gælder, at hvis den 1. i måneden ikke er en børsdag, opgøres opsparin-

gens værdi pr. den sidste børsdag forinden. 

 

§ 20 Livsvarig alderspension – skattekode 1 

Stk. 1 Når værdien er opgjort, overføres denne til en livsvarig alderspension i Valgpension eller i Fri-

villig pension. Opsparingens værdi anvendes til køb af livsvarig alderspension på det bereg-

ningsgrundlag, som Sampension anvender på opgørelsestidspunktet. 

 

§ 21 Ophørende alderspension – skattekode 9 

Stk. 1 Når værdien er opgjort, overføres denne til en ophørende alderspension i Valgpension eller i 

Frivillig pension. Opsparingens værdi anvendes til køb af ophørende alderspension på et be-

regningsgrundlag, der er fastsat af Sampension på opgørelsestidspunktet. 

 

§ 22 Ratepension med sikring ved død – skattekode 2 

Stk. 1 Når værdien er opgjort overføres denne til en ratepension med sikring ved død i Valgpension 

eller i Frivillig pension. Opsparingens værdi anvendes til køb af ratepension med sikring ved 

død på et beregningsgrundlag, der er fastsat af Sampension på opgørelsestidspunktet. 
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§ 23 Alderssum med sikring ved død – skattekode 3 

Stk. 1. Når værdien er opgjort, overføres denne til en alderssum med sikring ved død i Valgpension 

eller i Frivillig pension. Opsparingens værdi anvendes til køb af alderssum med sikring ved død 

på et beregningsgrundlag, der er fastsat af Sampension på opgørelsestidspunktet. 

 

 

Afsnit G Præmiefritagelse 

§ 24 Generelle regler for præmiefritagelse 

Stk. 1 Nedenstående regler gælder kun, hvis der er ret til præmiefritagelse efter pensions- og forsik-

ringsoversigten. 

 

§ 25 Præmiefritagelse 

Stk. 1 På tidspunktet for tilkendelse af præmiefritagelse ophører de løbende indbetalinger til Link-

pension, og der kan ikke senere overføres beløb hertil, så længe betingelserne for præmiefri-

tagelse er opfyldt. 

 

Stk. 2 Den allerede opsparede værdi i Linkpension fortsætter i Linkpension som præmiefri forsikring 

fra tidspunktet for tilkendelse af præmiefritagelse og i øvrigt efter reglerne i nærværende sær-

lige vilkår. 

 

Stk. 3 For den præmie, der er anvendt i Linkpension, etableres tilsvarende pension(er) i Valgpension 

og/eller Frivillig pension. I Valgpension og/eller Frivillig pension anvendes præmien på et be-

regningsgrundlag, som er fastsat af Sampension på tidspunktet for tilkendelse af præmiefrita-

gelse.  

 

Stk. 4 Der ydes herefter præmiefritagelse efter reglerne i vilkårene for 3 i 1 Livspension og 3 i 1 Pen-

sion. 

 

 

Afsnit H Udbetaling ved død 

§ 26 Generelle regler for udbetaling ved død 

Stk. 1 Vilkårene for de enkelte udbetalinger i dette afsnit gælder kun, hvis der er ret til den pågæl-

dende udbetaling ved død efter pensions- og forsikringsoversigten. 

 

§ 27 Ratepension med sikring ved død 

Stk. 1 Hvis medarbejderen dør, før der er begyndt udbetaling af ratepension med sikring ved død, 

opgøres opsparingens værdi i Linkpension pr. den 1. i måneden efter medarbejderens død. 

Hvis den 1. i måneden ikke er en børsdag, opgøres opsparingens værdi pr. den sidste børsdag 

forinden.  
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Stk. 2 Opsparingens værdi overføres til en ratepension med sikring ved død i Valgpension eller Frivil-

lig pension. Opsparingens værdi anvendes til køb af ratepension med sikring ved død på et be-

regningsgrundlag, der er fastsat af Sampension på opgørelsestidspunktet. 

 

§ 28 Alderssum med sikring ved død 

Stk. 1 Hvis medarbejderen dør, før udbetaling af alderssum med sikring ved død har fundet sted, 

opgøres opsparingens værdi i Linkpension pr. den 1. i måneden efter medarbejderens død. 

Hvis den 1. i måneden ikke er en børsdag, opgøres opsparingens værdi pr. den sidste børsdag 

forinden. 

 

 

Afsnit I Øvrige forhold 

§ 29 Ikrafttrædelse 

Stk. 1 Særlige vilkår for Linkpension træder i kraft 1. oktober 2014 og erstatter fra denne dato tidli-

gere betingelser for Linkpension af 1. juli 2012. 
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