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Finanstilsynet har kasseret materialet fra FSP vedr. Omvalg2011. 

Kort før påske meddelte Finanstilsynet via dagspressen, at man ville se på det materiale, som tre 

pensionskasser, heriblandt FSP, havde sendt til sine medlemmer, med henblik på at flest mulige 

opgav ydelsesgarantien og gik over på Markedsrente. 

Pensionist i FSP skrev den 25. april til Finanstilsynet, idet vi udtrykte tilfredshed med at 

Finanstilsynet ville gennemgå materialet med henblik på at sikre, at det var afbalanceret i forhold til 

valget mellem Gennemsnitsrente og Markedsrente. Vi gjorde opmærksom på, at det var et uhyre 

svært valg for alle, ikke mindst for pensionister. 

Mandag den 23. maj har FSP udsendt brev til alle medlemmer, heri fortæller man, at Finanstilsynet 

har krævet supplerende materiale udsendt til alle medlemmer og nye tidsfrister. De som har valgt 

om har fået bekræftelse på omvalget, men bliver samtidig gjort opmærksom på, at der kommer 

supplerende materiale i starten af juni, så man kan ændre sin beslutning, ligesom en ny 

fortrydelsesfrist kommer til at gælde fra den dag, hvor man har foretaget det nye valg.  

De medlemmer, som ikke har reageret ved det første valg, bliver i brevet fra 23. maj opfordret til at 

svare inden den 30. maj. Det virker overflødigt, idet alle nu får supplerende materiale med fokus på 

beskrivelse af produkter og risikoprofiler og ingen reaktion var = at man bliver i Gennemsnitsrente. 

Reelt starter omvalget forfra. 

Når vi har modtaget materialet i juni med en ny frist, starter omvalget reelt igen, idet alle kan tage 

stilling på ny, uanset hvad man har besluttet i første omgang. Vi går dog ud fra at såfremt man 

inden 16. maj har valgt at gå fra Gennemsnitsrente til Markedsrente – og man intet foretager sig i 

forbindelse med juni-materialet -  så gælder det valg man har foretaget. 

Yderligere kommentarer vedr. det supplerende materiale og det nye omvalg følger, når vi har 

kendskab til det. 

Ærgerligt 

Det er naturligvis brandærgerligt, at vi nu skal belastes med yderligere omkostninger. På et 

fokusgruppemøde (2/2011) som FSP havde inviteret til den 20. januar 2011, fik deltagerne forelagt 

udkast til omvalgsmateriale, deltagerne var meget enige om at materialet ikke var brugbart, når 

medlemmerne skulle foretage et så vigtigt valg som dette. Alligevel måtte vi kort før påske 

konstatere, at der ikke var sket de store forbedringer, hvilket nu har medført at Finanstilsynet har 

dømt ”om igen”. 

24. maj 2011 – Initiativgruppen til Pensionist i FSP. 
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