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får udbetalt i pension? Vil du have mere ud af din pensionsopsparing? Det er i dag hverken besværligt eller
langsommeligt, da du i dag kan du finde alle oplysninger om din pensionsopsparing, pensionsforsikring og
fremtidige pension på nettet. Og hvis din pension ser ud til at blive mindre end hvad du havde forventet, kan
du også finde værktøjer på nettet, der kan hjælpe dig. Mange lønmodtagere har en arbejdsmarkedspension,
men hvis din opsparing i din arbejdsmarkedspension er for lille i forhold til dine behov, kan du vælge at

oprette en individuel tillægspension eller pensionsopsparing. Hvis du ikke er omfattet af en
arbejdsmarkedspension, f.eks. fordi du er selvstændig, kan du vælge at tegne en individuel pensionsordning i 
din bank eller i et pensionsselskab, for at opnå de samme fordele. Du kan på den anden side også vælge helt
selv at stå for opsparing til din pension, og dermed spare udgifter til administration og gebyrer. Her i hæftet
gennemgår vi disse spørgsmål og mange af de forskellige værktøjer, du kan benytte på nettet, for selv at få

overblik over, og styr på, din egen pension.
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