
Pensionsskema 
Udfyld skemaet med tallene fra din pensionsoversigt på Mit DSA.  
Har du ingen opsparing inden for en pensionstype, skal feltet blot være tomt.  
Når du har udfyldt skemaet, kan du beregne din efterløn på efterloensberegner.dk. 
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Række nr. Pensionstype Kan fx hedde Samlet beløb 

1. Bruttoværdien af dine 

Kapitalpensioner og  
aldersopsparing 

Aldersopsparing, Aldersordning,  
Opsparing i pensionsøjemed (kapitalpension) 
Lønmodtagernes Dyrtidsfond (aldersopsparing) 

Skriv depotværdien her. Tallene på Mit DSA er brutto dvs. før skat. 
BEMÆRK: Har du flere pensioner af denne type, skal du lægge 
beløbene sammen, så du får en samlet sum. 

2. Værdien af dine private og 
ansættelsesmæssige 

Ratepensioner  
 
. 

Rateforsikring i pensionsøjemed, Rateopsparing  
Rateforsikring, Aldersforsikring 
 
 

Skriv depotværdien her. Tallene på Mit DSA er brutto dvs. før skat. 
BEMÆRK: Har du flere pensioner af denne type, skal du lægge 
beløbene sammen, så du får en samlet sum.  

 

3. Hvor meget kan du årligt  
få udbetalt fra  

Private livsvarige pensioner 
 

Privattegnede pensionsordninger med løbende 
udbetaling (livsvarig) 
 
 
 
 
 
 

Skriv det samlede beløb du kan få udbetalt årligt. 
BEMÆRK: Har du flere pensioner af denne type, skal du lægge 
beløbene sammen, så du får en samlet sum. 

4. Hvor meget kan du  
årligt få udbetalt fra 

Tjenestemandspension 

Tjenestemandspension 
 
 
 
 
 

Skriv det samlede beløb du kan få udbetalt årligt. 
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5. Hvor meget kan du  
årligt få udbetalt fra  

Livsvarig pension i 
ansættelsesforhold 
 
 
 
 

Arbejdsgiveradministreret ordning med løbende 
udbetaling (livsvarig) 
 

Skriv det samlede beløb du kan få udbetalt årligt. 
Har du flere pensioner af denne type, skal du lægge beløbene sammen, 
så du får en samlet sum 

 I række 6, 7 og 8 indtaster du de tal, du fik oplyst fra dit pensionsselskab i trin 1. 
Udfyld kun felterne, hvis du ønsker at få pension udbetalt, mens du er på efterløn - eller hvis du har fået pension udbetalt inden efterlønsalderen.  

6.  Hvor meget kan du få årligt  
udbetalt i efterlønsperioden fra  

Ratepension i 
ansættelsesforhold 

 Skriv det samlede beløb, du kan få årligt før skat - HVIS du vælger at 
få pensionen udbetalt.  
 
 
 
 
BEMÆRK: Husk at fjerne pensionens DEPOTVÆRDI (dvs. det tal du 
finder på Mit DSA) fra række 2, hvis du vælger at få din pension 
udbetalt, mens du er på efterløn. 
 

7. Hvor meget har du  
inden efterlønsalderen 
fået udbetalt fra  

Kapitalpension og 
aldersopsparing  
 

 Skriv det samlede beløb før skat. 
 

8. Hvor meget du i alt har fået udbetalt 
inden din efterlønsalder i  

Løbende pension  
 
 

 Skriv det samlede beløb før skat. 
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