ERKLÆRING
I forbindelse med skilsmisse/separation
Undertegnede
Medlem

Tidligere ægtefælle

Navn
Cpr. nr

erklærer herved, at saldo pr. dags dato ifølge den mellem (Medlemmets navn)
________________________ og Forsvaret oprettede pensionskonto , som opspares i CS
Fonde ønskes delt med:

____ % eller

kr.

__________________ til medlemmet

____ % eller

kr. ____________________ til tidligere ægtefælle

på grund af ægteskabets ophør.
Såfremt delingsdatoen er i tidligere år end indeværende skal kopier af kontoudtog vedlægges.
Kan de ønskede udskrifter og oplysninger ikke leveres kan CS Fonde være behjælpelig med
dette. De hermed forbundne omkostninger vil blive opkrævet hos medlemmet.

Medlemmets navn

Tidligere ægtefælles navn:

Navn:
(blokbogstaver)

Adresse:
(blokbogstaver)

Post. Nr. og by:
(blokbogstaver)
Erklæring og original separations-/skilsmissebevilling skal indsendes til CS Fonde.

I henhold til pensionsbeskatningslovens § 30 stk. 2 og 3, ønsker tidligere ægtefælle
(modtageren) den udskilte pension omfattet af:
Pensionsfonden

Chr. Sørensens Mindefond

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Snorresgade 15, 2300 København S. – Fax 33 85 41 40 - Telefon 33 85 41 41 – E-mail: csfonde@csfonde.dk – CVR-nr. 71939618

(sæt kryds)

Nr. 1 Samme vilkår og bestemmelser som den oprindelige ordning.
(Følger det oprindelige medlems vilkår da denne fortsat skattemæssig betragtes som
ejer og modtageren kan ikke foretage indskud ved ny arbejdsgiver, ligesom at frigivelse
følger tidligere ejers aftale)

Nr. 2 Samme vilkår og bestemmelser som den oprindelige ordning,
men der kan foretages indskud til den udloddede ordning.
(Modtageren indtræder som ejer i skattemæssig henseende og frigivelse følger tidligere
ejers aftale. Indskud kan fortsættes uanset at modtageren på bodelingstidspunktet er
fyldt 55/60 år)

Nr. 3 Modtager indtræder fuldt i ordningen, med mulighed for fortsat
indskud. Udbetalingstidspunktet følger modtagerens alder –
invaliditet eller død.
(Den oprindelige ejers død, invaliditet eller pensionsalder er uden betydning for udbetalingstidspunktet)

Uanset ovennævnte 3 muligheder er det et krav fra Forsvaret, at kontoen forbliver som
hvilende ordning hvilket betyder, at der ikke kan foretages nye indskud, hverken fra
kontohaver eller fra ny arbejdsgiver.
Det reelle valg står mellem nr. 1 og nr. 3, og omhandler alene spørgsmålet om hvornår den
udloddede pensionskonto kan/skal udbetales.

____________________________________
(sted og dato)

_____________________________________________________
(modtagerens underskrift og tidligere ægtefælles underskrift)

Pensionsfonden

Chr. Sørensens Mindefond
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