
 

Kender du reglerne for deling af pensioner ved separation eller skilsmisse? 

 

Cirka halvdelen af alle ægteskaber ender med separation eller skilsmisse.  

 

Ved du, hvordan du er stillet rent pensionsmæssigt, hvis det skulle ske for dig? 

 

En undersøgelse foretaget for Danske Familieadvokater viser, at kun 8% af alle danske ægtepar har 

indgået en ægtepagt om deling af pensionsopsparinger ved skilsmisse.  

 

Af de resterende 92% har halvdelen aldrig talt om det – og rigtig mange kender slet ikke reglerne.  

 

Danske Familieadvokater opfordrer kraftigt til, at man som minimum sætter sig ind i reglerne, og at 

man som ægtefæller taler om det, og tager aktivt stilling til spørgsmålet. Det skal helst gøres, mens 

alt stadig er fryd og gammen – også selv om pensionsalderen ligger meget langt ude i fremtiden.  

 

Der kan være store forskelle på størrelsen af ægtefællers pensionsopsparing. Nogle har måske valgt 

at lade den ene ægtefælle alene spare op til pensionen. Det kan få store og ubehagelige konsekvenser 

i tilfælde af skilsmisse.  

 

Pensioner indgår som udgangspunkt ikke i delingen ved skilsmisse. Kun hvis opsparingen ikke er 

rimelig i forhold til sædvanlige arbejdsmarkedspensioner, skal der ske deling. 

 

En ægtefælle kan altid beholde sine egne rimelige pensionsordninger – også selv om den anden ikke 

har sparet op til pensionen.  

 

Hvis man ønsker, at pensionerne skal deles, kan dette aftales i en ægtepagt. Det er dog ikke alle pen-

sionsordninger, man kan aftale at dele. Det gælder blandt andet livrenter. 

 

Uanset hvilke ønsker man måtte have til deling eller ikke deling af pensionsordninger er det i hvert 

fald vigtigt, at man kender og overvejer sine rettigheder og forpligtelser inden separation eller skils-

misse kommer på tale.  

 

Kontakt en af Bang/Brorsen og Fogtdals familieadvokater: Bent Ellegård Pedersen, Annette With 

Sørensen eller Bendte Vassard enten pr. tlf. 88 77 88 77 eller pr. mail: info@BBFadvokater.dk  

https://www.bbfadvokater.dk/om-os/medarbejdere/ledelsen/bent-ellegaard-pedersen.aspx
https://www.bbfadvokater.dk/om-os/medarbejdere/ledelsen/annette-with-soerensen.aspx
https://www.bbfadvokater.dk/om-os/medarbejdere/ledelsen/annette-with-soerensen.aspx
https://www.bbfadvokater.dk/om-os/medarbejdere/ledelsen/bendte-vassard.aspx
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