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Navn (efternavn, fornavn) (fuldstændigt navn) CPR-nr.

Depot-/kontonr. 

Kunde-
oplysninger

Udbetalingerne fra din ratepension indkomstbeskattes, hvorfor Nordnet henter dine oplysninger hos SKAT. 
Vi bruger dit bikort som udgangspunkt. 

Hvis du ønsker at bruge hovedkort til en udbetaling af ratepension i Nordnet, kan Nordnet kun bruge 
hovedkortet på een konto. Hvis vi skal bruge hovedkortet på denne konto, husk at sætte x ved dit valg: 

Jeg ønsker at bruge mit hovedkort på denne udbetalingsaftale. (evt. andre ratepensioner under 
udbetaling, vil blive beskattet via bikort)

Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige   Postboks 2307   DK–1026 København K   Tlf.: +45 70 20 66 85   Fax:+45 70 20 66 90
E-mail: nordnet@nordnet.dk   www.nordnet.dk   CVR-nr: 32301908   Nordnet Bank AB   SE 51 64 06-0021   Hovedkontor: Stockholm

Udbetaling fra dato:________ /________ /________ (anmodning skal være modtaget i Nordnet senest to måned før udbetalingsstart) 

Udbetalingsperiode:________________________ år (min. 10 år)

Vær opmærksom på, at det er dit ansvar, at der til enhver tid er dækning på kontoen til udbetalingen. 
Det er derfor vigtigt, at du sørger for, at sælge værdipapirer i god tid inden næste udbetaling. 

Ved udbetaling af en ratepension er der følgende to udbetalingsprincipper. 
Husk at sætte kryds ved det princip, du ønsker udbetaling efter: 

OBS: Information om regulering, når ratepensionen er under udbetaling, ser du i det årlige reguleringsbrev under menuen ‘Mine sider’, vælg ‘Årsopgørelse’

Udbetalingsfrekvens

Udbetaling

Principper

Salg af 
værdipapirer

Månedligt    Kvartalsvis (kan kun starte 1/1, 1/4, 1/7, eller 1/10)  

Halvårlig (kan kun starte 1 /1 eller 1 /7)  Årligt

Serieprincippet 
 Ved serieprincippet reguleres udbetalingerne en gang om året med rente/afkast. 
Ved rente og/eller positivt afkast kan du forvente en stigende udbetaling.

Annuitetsprincippet 
 Ved annuitetsprincippet forudsættes en rente i udbetalingsperioden.  
 Det tilstræbes altså, at udbetalingerne er konstante i udbetalingsperioden. 

Sted og dato

Navn og underskrift - HUSK at medsende kopi af gyldig billede legitimation i form af pas eller kørekort!

Underskrift

Jeg anmoder hermed om, at min ratepension bliver udbetalt i overensstemmelse med ovenstående. 

Anmodning om udbetaling
af ratepension

Hvis du har 15 år eller mindre til din folkepensionsalder, skal du være opmærksom på, at denne 
udbetaling kan få betydning for dine indbetalingsmuligheder fremover på en 

aldersopsparing. Læs eventuelt mere på nordnet.dk.

Bankkonto til udbetaling: 

Reg.nr.__________________ Konto.nr._______________________________ Bank.______________________________

Bemærk at det ikke er muligt at udbetale til en konto i udlandet. 

Når du starter udbetaling af din ratepension, har du mulighed for at få hele det første års rater udbetalt over 
den resterende del af kalenderåret. Du kan også vælge at få første års udbetaling beregnet forholdsmæssigt, 
svarende til den resterende del af året. Husk at sætte x ved dit valg:

OBS: Særlige vilkår ved årlig udbetaling i januar – gælder 
KUN hvis du vælger januar som udbetalingsmåned – vi 
anbefaler at du vælger f.eks. februar! 

• Regulering af den årlige ydelse sker medio januar og 
regnes på grund af værdien på ratepensionen pr. 31.12. året 
før. Det betyder, at ved årlig udbetaling i januar, vil du enten 
få for lidt eller for meget udbetalt i forhold til reguleringen, 
der sker senere i januar måned.  Du vil derfor, enten være 

pligtig til at betale en del af udbetalingen i januar måned 
tilbage til Nordnet (den årlige udbetaling falder) eller få en 
ekstra udbetaling (den årlige udbetaling stiger).

• Sidste indbetaling på ratepensionen, skal senest være 
foretaget i november måned året før udbetalingsstart. Denne 
begrænsning er nødvendig for at vi kan beregne ydelsen 
korrekt. Indbetaling i december året før udbetaling er muligt, 
hvis start udbetaling er februar måned eller senere.  

Årsrate            Forholdsmæssigt  
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