
  FSP-medlem i APPension 

 

Nogle informationer før det første lys i adventskransen.  14/2012 

 Nogle har spurgt hvordan man, efter at FSP’s hjemmeside ikke mere opdateres, kan følge 

med i udviklingen i afkastet af de investeringer, som relaterer sig til FSP’s fonde. Du skal gå 

ind på www.appension.dk/FSP/FSP-Invest, her finder du under INVESTERING 

opdateringen for markedsrente og gennemsnitsrente. Hvis du kommer ind via Google skal 

du videre via Ny kunde i APPension. 

 

 Dækning ved kritisk sygdom for aktive: Aktive under 65 år, som af deres arbejdsgiver er 

tilmeldt AP Netlink fra 1. januar 2013 er automatisk omfattet af APPensions dækning for 

kritisk sygdom. 

 

 

 Dækning for kritisk sygdom for pensionister og fripolicemedlemmer: Pensionister og 

fripolicemedlemmer under 65 år, som ikke senest den 15. november 2012 har meddelt AP 

pension, at man for egen regning ønsker at tegne en forsikring dækkende kritisk sygdom, er 

ikke dækket efter 1. januar 2013. 

 

 En del af vore aktive medlemmer, som har fået tilbudt omvalg af deres FSP-ordning til 

APNetlink, beklager med rette, at det ikke er muligt at få en personlig beregning af 

konsekvenserne ved et sådant omvalg. 

 

 

 APPension har oplyst, at man for øjeblikket overvejer et kombinationsprodukt, som 

medlemmerne i Afdeling Gennemsnitsrente (Gennemsnit og Traditionel) venter på i  

spænding. Der skulle være tale om et produkt, hvor en del af formuen kan placeres med 

garanti og en del uden garanti. 

På forespørgsel fra Pensionistifsp nu FSP-medlem i APPension har Finanstilsynet tidligere 

oplyst, at en sådan kombination vil være mulig. Man kan udskille den del af formuen, som 

er fremkommet ved at renten i mange år var højere end den såkaldte Grundrente (4,5 %, 

2,75 % og 1,75 %). Har man indbetalt til sin FSP-ordning siden 1970/1980 vil mere end 25 

% af formuen være tilskrevet som merrente. (er specificeret på din årlige kontoudskrift). 

Efter vores opfattelse er det derfor være muligt at tilbyde et produkt 

  75 % garanteret, som vi kender det i dag 

  25 % ugaranteret. 

Et sådan konstruktion burde indebære, at betalingen for garanti, der som bekendt ikke er 

ubetydelig for afd. Gennemsnitsrente, kommer på niveau med medlemmerne i afd. 

Markedsrente. 

 

 

http://www.appension.dk/FSP/FSP-Invest


 Stemmeret til APPensions generalforsamling den 30. april 2013 på Radisson Blu 

Falconer Hotel på Frederiksberg. 

 

Så kom reglerne for valg af omkring 170 delegerede som har stemmeret på 

Generalforsamlingen, reglerne er omtalt på side 8 og 9 i AP’s kundemagasin nr. 80 – 

December 2012. Bemærk kun de delegerede kan stemme, men alle medlemmer kan deltage i 

Generalforsamlingen med taleret. 

 

Sådan deltager du i valget af delegerede: 

 

1) Pensionister, Fripolicemedlemmer og selvbetalere (B2): 

 

Du går ind på www.appension.dk/generalforsamling - herefter TILMELDING TIL 

VALG AF DELEGEREDE. Blanketten udfyldes og du får en mail, denne mail skal du 

bekræfte og herefter får du en kvittering på at du kan stemme. 

 

2) Aktiv indbetaler og med i en firmaordning med over 10 medarbejdere (A1 og B1): 

 

Valget foregår i din bank/sparekasse. Din tillidsmand kan give dig informationer. 

 

Når du har tilmeldt dig og har fået en bekræftelse kan du opstille eller foreslå en anden som 

delegeret. Før du skal afgive din stemme til valg af delegeret i januar/februar får du fra 

APPension en liste med alle de kandidater som du kan vælge imellem. 

 

1) benævnt B2 er én valggruppe. 

2) benævnt A1 og B1 er en anden valggruppe. 

 

Vi ved ikke præcist hvor mange delegerede B2 skal vælge, men det vender vi tilbage til. 

 

I første omgang drejer det sig om at tilmelde sig, sidste frist er 4. januar 2013, men vi 

anbefaler at du gør det straks.  

 

 

 

 

 

Initiativgruppen ultimo november 2012 

 

http://www.appension.dk/generalforsamling

