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Ændrede levetidsberegninger og lavere renteforudsætninger kan give mindre pension.
Der har været en del turbulens hos medlemmer som fortsat er i arbejde og som i slutningen af 2012
har valgt sig over fra FSP Markedsrente til AP Netlink, forskellen på den tidligere FSP-prognose og
den nye AP-prognose har været stor og uforståelig.
Fra FSP-medlem i AP Pension har vi gjort opmærksom på, at vi finder det uacceptabelt, at omvalg
er sket, uden man på omvalgstidspunktet kunne få en personlig beregning som viser
konsekvenserne. De nye tal kan nu ses på AP’s hjemmeside, hvor man kan logge sig ind med sin
NEMid.
Som vi vurderer det er der to hovedårsager til reduktionerne:
1.AP beregner restlevetiden for en person på 65 år til 23,5 år. FSP beregnede restlevetiden jfr. AP’s
hjemmeside til 15-19 år for en mand og 18-19 år for en kvinde.
2. Renteforudsætningen er i AP Pension 1 %, i FSP var den mellem 2,75 % og 1,75 %.
Hvordan vægtningen imellem de nye levetidsforudsætninger og den reducerede rente er ved vi ikke,
men det vil vi se om vi kan få en forklaring på. Men vi tror at det grimme dyr i åbenbaringen er at
AP regner med at vi gennemsnitlig bliver 88½ år, hvor FSP tilsyneladende har beregnet at vi slutter
mellem 80 og 84 år, det er så markant en forskel, at det må kræve en aktuarforklaring, for levetiden
er jo ikke forlænget med 4½ år i løbet af få år, og såfremt AP’s beregninger er korrekte, så må der
være nogen fra FSP, der skal forklare sig.
Møde med AP’s ledelse den 2. april 2013
På dette møde vil vi drøfte denne problemstilling, og samtidig spørge til hvordan man bedømmer
situationen, for dem som ikke har valgt sig over fra FSP Markedsrente til AP Netlink, for fripolicer
og pensionister i FSP markedsrente. FSP Gennemsnit med ydelsesgaranti skal naturligvis også
drøftes, her vil en reduktion ikke kunne komme på tale, men med de fremlagte levetidsberegninger
ser det sort ud med hensyn til en pristalsregulering af pensionerne.
Vi har langt fra fuldt overblik over situationen, vi følger den tæt og håber egentlig også på at
repræsentanter fra FSP’s tidligere ledelse og bestyrelse kunne have lyst til at kommentere de store
forskelle i levetidsberegningerne.
Information om de nye bonusprognoser kan ses på AP Pensions hjemmeside.
http://www.appension.dk/FSP/Spoergsmaal-svar

