Udbetaling af pension ved flytning til udlandet
Hvis du flytter fast til udlandet (gælder ikke Grønland og Færøerne), kan du få udbetalt din
pensionsopsparing.
Det er en betingelse, at du er fratrådt din stilling, at der ikke længere bliver indbetalt til
PensionDanmark, og at du ikke har til hensigt at flytte tilbage til Danmark.
Vi udbetaler først, når du er registreret som udrejst
Vi udbetaler opsparingen, når du er registreret som udrejst i CPR-registeret og hos Skattestyrelsen.
Det gør du på borger.dk. Har du brug for hjælp, så kontakt Borgerservice i den kommune, hvor du
senest har boet.
For at vi kan udbetale pengene, skal du udfylde skemaet på næste side og sende det tilbage til os
sammen med en kopi af gyldig billedlegitimation: Pas, nationalt Id-kort med billede og
fødselsoplysninger, EU-kørekort, dansk sundhedskort med CPR-nr., dåbs-eller navneattest med CPRnr. eller skattekort med CPR-nr.
Når vi har modtaget skemaet og den nødvendige dokumentation, udbetaler vi din opsparing. Vi trækker
dog normalt først 60 pct. fra i afgift til staten. Opsparinger under 100 kr. udbetales ikke.

Udfyld skemaet på side 2.
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Jeg ønsker min opsparing udbetalt, fordi:
(sæt kryds)
Jeg er fast bosat i udlandet, men har arbejdet i Danmark i en periode.

Jeg flytter fra Danmark og bosætter mig fast i udlandet. Min flytning til udlandet er
registreret i CPR-registeret og hos Skattestyrelsen.
Udbetaling sker til din konto i din bank i Danmark eller udlandet. Din bank skal bekræfte med
stempel og underskrift, hvis udbetaling sker til en anden konto end NemKonto.

Navn:

CPR-nr.

Jeg er fratrådt min stilling den:

/

20

Adresse i udlandet:

E-mail-adresse:

Jeg har en NemKonto (sæt kryds):

Udenlandsk bank:

SWIFT-/BIC-code:
IBAN.nr.:
Reg.nr.:

Dansk bank:

Kontonr.:

Din bank skal bekræfte ovennævnte oplysninger
Dato

Bankens stempel og underskrift

Din underskrift
Med min underskrift bekræfter jeg på tro og love, at de fremsendte oplysninger er korrekte, og at
jeg ikke har til hensigt at flytte tilbage til Danmark på et senere tidspunkt.
Dato:

Underskrift medlem:

Sendes til PensionDanmark på service@pension.dk eller med posten til:
PensionDanmark, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø
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