Anmodning om overførelse af pensionsordning udenfor jobskifteaftalen.
Undertegnede:
Navn
Cpr. Nr.
Adresse
Post nr. / By
Tlf. / Mail
Ønsker min-/e pensionsordninger i nedenstående selskab
Afgivende selskab
Selskabsnavn
Adresse
Post nr. / By
Evt. pensions
police nr.
Overført til:
CS Pensionsfond
Snorresgade 15, 7
2300 København S.
Pensionsordningen bedes opgjort og overført i henhold til bestemmelserne i pensionsbeskatnings
lovens § 41.
Den opgjorte værdi af depotet vil indgå på din obligatoriske, kollektive arbejdsmarkedspension i
CS Pensionsond tegnet via Forsvaret som arbejdsgiver. Eller din hvilende
kapitalpension/aldersopsparing. Med de betingelser der er på din eksisterende konto i CS
Pensionsfond.
Undertegnede er indforstået med at:
• CS Pensionsfond kun kan modtage kapitalpensioner, aldersopsparinger og ratepensioner.
• CS Pensionsfond ikke kan modtage pensioner med livsvarige ydelser (skat 1)
• Eventuelle forsikringsdækninger ikke overføres til CS Pensionsfond.
• Begunstigelse på den overførte opsparing automatisk bliver den samme som på den
nuværende ordning i CS Pensionsfond.
• Eventuelle investeringspapir, ikke kan overføres til CS Pensionsfond.

Dato: _____________

Underskrift __________________________________

CS Pensionsfond kan KUN modtage ordninger fra andre selskaber, magen til dem du i forvejen har hos os.
• Hvis du har en aldersopsparing/kapitalpension i CS Pensionsfond, kan vi modtage disse fra andre
selskaber
• Hvis du har en arbejdsmarkeds-/tillægspension (AMP/TIP) kan vi modtage ratepensioner fra andre
selskaber.
Chr. Sørensens mindefond
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•

Vi kan IKKE modtage livrenter (Hvis du har en ratepension og en livrente med samme police nr. kan
disse ikke deles, og derfor ikke overføres til CS Pensionsfond.)

•
Gå på hjemmesiden www.pensionsinfo.dk Husk, at have dit nøglekort fra NemID klar.
Når der står: ”Indsamling er færdig” kan du gå i gang.
•
•
•
•

Klik på ”Åben Pensionsinfo”
Klik på fanebladet ”Pension”
Scrol ned, til nederste del af siden.
Følg nedenstående anvisning

•
•
•
•

Klik på alle de gule pile, så alt er åbent.
Nu fremkommer navnet på udbyder for alle
ordninger
Tag skærmprint af denne side, med navnene
synlige
Send den til CS Pensionsfond, sammen med den
udfyldte formular til overførsel af pension.

Hvis du har spørgsmål – kontakt os i CS Pensionsfond
Mail csfonde@csfonde.dk
Telefon 33 85 41 41
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