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Hvad indeholder 
pensionsordningen
Din pensionsordning indeholder dækninger ved:

Alderspension

Hvis du modtager højeste offentlige førtidspension, er du 
berettiget til en ydelse der svarer til de gennemsnitlige 
månedlige indbetalinger til din pension over de seneste 
24 måneder forud for sygemeldingen. Dækningen ophører 
dog, hvis der ikke betales bidrag til pensionsordningen.

Derudover - hvis du får konstateret en kritisk sygdom kan 
du være berettiget til forsikringsydelse på 100.000 kr. 
Denne forsikringsdækning trådte i kraft 1. oktober 2018 og 
dækker derfor kun sygdomme, der opstår efter den dato. 
Dækningen for visse kritiske sygdomme bevares sålænge 
dit depot er på over 5.000,- kr.

Du har mulighed for at forhøje denne dækning under 
særlige forhold. Læs mere om dette på vores hjemmeside 
eller kontakt os.

Dødsfald før alderspension 
Hvis du dør, før du går på alderspension, vil din samlede 
opsparing blive udbetalt til de begunstigede. Dine nærmeste 
pårørende er automatisk indsat som begunstigede. Inden for 
visse rammer, kan du selv bestemme hvem der skal være 
begunstiget og modtage pengene.

Børnepension
Hvis du dør før du er gået på alderspension og ved din død 
efterlader dig børn under 24 år, udbetaler SISA en årlig børne-
pension til hvert barn på 5.000,- kr. indtil barnet fylder 24. år.

Dødsfaldsdækning - sum
Ud over dit depot og børnepension er der tilknyttet en
dødsfaldsdækning på 100.000 kr. Denne forsikringsdækning
trådte i kraft 1. januar 2021 og dækker derfor kun dødsfald,
der opstår efter den dato. Dødsfaldsdækningen bevares
sålænge dit depot er på over 5.000,- kr.

Du har mulighed for at forhøje denne dækning under særlige
forhold. Læs mere om dette på vores hjemmeside eller
kontakt os.

Dødsfald efter alderspension
Hvis du dør efter du er gået på alderspension, og du endnu ikke 
har modtaget pension i 10 år, vil dine begunstigede få udbetalt 
den resterende pensionsydelse indtil den samlede garantitid på 
10 år er opnået.

Alle forsikringsdækninger bortfalder når du er påbegyndt
udbetaling af alderspension.

Ved sygdom

Ved dødsfald



Formålet med pensionsordningen er at sikre
medlemmerne en livsvarig månedlig pensions-
ydelse.

Pensionsydelsen kan tidligst starte udbetaling når 
den offentlige pensionsalder er opnået.

Den offentlige pensionsalder er fastsat af Inatsisartut
og reguleres af Lov om Alderspension. Den offentlige
pensionsalder er for tiden 67 år.

Depotsikring
Din opsparing i SISA er etableret som en livsvarig livrente 
med depotsikring og en garantitid på 10 år.

Det betyder at:
• Din opsparing udbetales til dig i månedlige ydelser lige så længe du lever
• Såfremt du dør, inden du har opnået den offentlige pensionsalder, vil hele din  

opsparing blive udbetalt til den eller de begunstigede
• Såfremt du dør i udbetalingstiden, vil den eller de begunstigede, få udbetalt  

resten af garantitiden.

Skat på udbetalinger
Da der ikke er betalt skat af indbetalingerne til pensionsordningerne i SISA, er alle
udbetalinger fra SISA skattepligtige.

SISA er forpligtet til at beregne og tilbageholde grønlandsk skat af de pensions- og
forsikringsydelser der udbetales - uanset om ydelsen udbetales til medlemmet
eller den/de begunstigede ved medlemmets eventuelle dødsfald.

Min Pension
Du har mulighed for løbende at følge udviklingen af din pensionsordning ved login
med NemID under “Min pension” på www.sisa.gl

Ved alderspension



Hvad betyder
Depot
Din opsparing.

Depotsikring
Den opsparede værdi af dit depot som udbetales til dine efterladte i tilfælde af dødsfald.

Hvilende medlem
Hvis der ikke længere betales bidrag til din pensionsordning, bliver du hvilende medlem. 
Det vil for eksempel ske hvis du skifter arbejde og du i dit nye arbejde ikke er omfattet af 
en pensionsordning i SISA.
Din opsparing vil fortsat blive forrentet, med det afkast SISA får på investeringerne,
og du vil få din pension udbetalt, når du opnår den lovbestemte pensionsalder i
følge Inatsisartutlov om alderspension.

Når du er hvilende medlem bortfalder eventuelle forsikringsdækninger - depotsikringen 
forsætter. Dækningen for visse kritiske sygdomme bevares sålænge dit depot er på over 
5.000,- kr.

Privat videreførelse
Du har selv mulighed for at videreføre indbetalingerne på din pension. Herved undgår du, 
at forsikringsdækninger bortfalder og du sikrer samtidigt at dit pensionsdepot fortsat vil 
vokse med bidragene.
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