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              Første information efter godkendelse af Fusionen mellem FSP og AP Pension. 

1. Den 26. september 2012 kom Finanstilsynets formelle godkendelse af fusionen mellem FSP 

og AP Pension. 

 

2. Tirsdag den 2. oktober 2012 var Initiativgruppen inviteret til møde med adm. direktør Søren 

Dal Thomsen i AP Pensions domicil i Østbanegade 135, København, vi skal ikke lægge 

skjul på, at det var et meget positivt møde, som lover godt for samarbejdet mellem 

”Pensionist i FSP” og ledelsen i AP Pension, og det er aftalt, at vi mødes igen i marts 2013. 

På mødet havde vi lejlighed til at drøfte mange af de udfordringer som ligger foran os, og vi 

skal nævne et par af de punkter vi nåede at drøfte. 

 

3. Vi har tidligere orienteret om engangssummen/alderssummen. Der vil ikke ske nogen 

ændring, man behøver ikke at få summen udbetalt i år, reglerne for engangssum/aldersum 

vil være de samme i AP Pension, som vi har kendt i FSP også efter 1. januar 2013. 

 

4. Såfremt man får udbetalt engangssummen før 31. december 2012 fratrækkes afgiften på 40 

%. I 2013 er afgiftssatsen reduceret til 37,3 %, man skal dog være opmærksom på at 

engangssummen/alderssummen skal udbetales senest den dag man starter udbetaling af sin 

pension, vi ved at nogle medlemmer af samme årsag har udskudt pensionen til 1. januar 

2013 for at få den skattefri gevinst på 2,7 %. 

 

5. Satsen på 37,3 % er kun gældende, såfremt afgiften afregnes i 2013, AP Pension vil i løbet 

af 2013 orientere om, hvad man gør for de medlemmer som først ønsker udbetalt 

engangssummen/alderssummen efter 1. januar 2014. Vores forventning er at den samlede 

afgift vil blive afregnet i 2013 til den lave sats. 

 

6. AP Pension har i sidste uge udsendt en brochure med omvalgsmulighed til AP Netlink, vi 

nævner her to forhold skal man være opmærksom på jfr., punkt 7 og 8. 

 

7. AP Pension har opsagt aftalen om dækning for visse kritiske sygdomme pr. 31. december 

2012. Nogle har spurgt om der kompenseres for denne ændring, det gør der ikke af følgende 

årsag. Præmien i FSP, som os bekendt er omkring 1.300 kr. årligt, er ikke blevet betalt af de 

medlemmer, som er omfattet af dækningen, men er taget af egenkapitalen, således at alle 

medlemmer af FSP reelt har været med til at betale, uanset man på grund af alder (> 65 år) 

ikke var dækket. Såfremt man er under 65 år og ønsker at bibeholde dækning mod selv at 

betale skal man senest den 15. november gå ind på www.appension.dk/FSP/FSPTilbud-om-

http://www.appension.dk/FSP/FSPTilbud-om-kritisk-sygdom-og-gruppeliv


kritisk-sygdom-og-gruppeliv så skulle man kunne klare tilmelding. Men man skal selv 

betale for forsikringen. 

 

8. Såfremt man vælger sig over i AP Netlink skal man være opmærksom på at AP Pension 

ikke har disse to dækninger: Ægtefælle-/samleverpension og ugiftesum, såfremt man 

vælger sig over vil disse forsikringsdækninger fra den nuværende FSP-ordning blive 

erstattet af et engangsbeløb ved dødsfald. Såfremt man ikke vælger sig over i AP Netlink 

beholder man ordningerne uændret. 

 

Brochuren ”Din pensionsordning i AP Netlink” indeholder mange oplysninger, beregninger og 

anbefalinger for jer der endnu ikke er gået på pension, inden du foretager et evt. valg anbefaler vi at 

du stiller de nødvendige spørgsmål om de forhold du er usikker på, mailadressen er: 

email@appension.dk  - vi følger med så meget som muligt, men der vil ofte være spørgsmål af 

individuel karakter, som det er godt at få svar på direkte fra AP Pension.  

 

 

Pensionist i FSP skifter navn til FSP-medlem i AP Pension. 

Den 15. oktober 2012 fylder Pensionist i FSP 2 år og nu er fusionen på plads, derfor skifter vi på 

fødselsdagen navn til FSP-medlem i AP Pension, der kommer også en ny mailadresse, men vi 

bibeholder den nuværende så længe vi kan se at der er aktivitet på denne. Du skal intet foretage dig 

i forbindelse med navneskiftet, alt går automatisk. 

Vi er i dag 1.035 medlemmer, men der er fint plads til flere 

 

7. oktober 2012 Initiativgruppen 
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