FSP-medlem i AP
Syv spørgsmål/svar fra FSP-medlem i AP til AP Pension.

13/2012

1. I den brochure som AP udsendte opererer man med to begreber: FSP Traditionel Marked og FSP Markedsrente. Er
forskellen, at den første er dem, der har valgt om og den anden, dem som i forbindelse med f. eks. en nyansættelse er
gået direkte i ind Markedsrente?
Svar: FSP Traditionel Marked er for de medlemmer der indtil Pensionsvalg 2011 var i FSP Traditionel (tidligere
afdeling A og B) og som valgte markedsrente ved Pensionsvalget 2011. FSP Markedsrente er for medlemmer der er
blevet optaget siden 2007 eller som valgte sig i FSP Markedsrente ved Pensionsvalget i 2009.
2. Hvorfor er der tilsyneladende forskel på gebyr ved engangsindbetalinger i de to afdelinger nævnt i spm. 1?

Svar: Fastsættelse af omkostningsstruktur for en afdeling skal ses som en samlet enhed, og at se på en enkelt
komponent i samspil med en anden afdeling kan derfor være vanskelig. Det blev ved Pensionsvalget i 2011
besluttet at fastholde omkostningsstrukturen i FSP Traditionel uanset om medlemmet valgte markedsrente
eller ej. Kommentar fra FSP-medlem i AP: Det er urimeligt at der ikke er fuld åbenhed om omkostninger i de
enkelte afdelinger.
3. Er det korrekt, at de tidligere FSP-medlemmer - uanset de er i Markedsrente eller Gennemsnitsrente - som intet aktivt
foretager sig inden årsskiftet, de er ikke omfattet af dækning for kritiske sygdomme fra 1. januar 2013?
Svar: Den dækning ved visse kritiske sygdomme som alle medlemmer af FSP under 65 år har fået finansieret via bonus
bortfalder. De medlemmer der indbetaler via en virksomhed, der har tilsluttet sig en ny aftale i AP NetLink bliver
automatisk omfattet af en ny dækning ved visse kritiske sygdomme, som finansieres via pensionsbidraget. Alle øvrige
medlemmer under 65 år er blevet tilbudt at købe en dækning individuelt (og skal tage stilling til dette tilbud inden den
15. november). Med øvrige medlemmer menes f.eks. fripolicer, selvbetalere, pensionister under 65 år og dette uanset
om man er i markedsrente eller gennemsnitsrente.
4. Er det korrekt, at såfremt de tidligere FSP-medlemmer uanset de er i Markedsrente eller Gennemsnitsrente, men som
inden årsskiftet vælger sig over i AP Netlink, alle er omfattet af dækning for kritisk sygdom?
Svar: Det er indbetaling til AP NetLink, der er afgørende for om der automatisk oprettes en dækning ved visse kritiske
sygdomme, og det er derfor ikke en forudsætning, at det enkelte medlem overfører sit depot. Medarbejderne kan ikke
individuelt vælge om de vil indbetale til AP NetLink eller ej, idet det følger den aftale virksomheden har indgået (en
aftale som skal være tiltrådt af såvel arbejdsgiver- som arbejdstagerside). Det er kun medlemmer der er omfattet af en
sådan aftale, der indtil videre har fået tilbud om overførsel af eksisterende pensionsordning til AP NetLink.
5. Er det korrekt, at de tidligere medlemmer af FSP, som fortsat er aktive og som har fået at vide, at deres bank fra 1.
januar 2013 har tilmeldt dem i AP Netlink, men hvor den nuværende formue bliver stående i den nuværende ordning
som fripolice, de har dækning for kritisk sygdom i den nye ordning og behøver ikke tegne en særskilt forsikring?
Svar: Ja, det er korrekt jf. ovenstående.
6. Er det korrekt, at tidligere FSP-medlemmer som har fripolicer eller er selvindbetalere ikke har modtaget tilbud om at
gå over i AP Netlink? (årsag til spørgsmålet, vi har fået oplyst at nogle har fået tilbuddet)
Svar: Ja, det er korrekt. Det er kun bidragsbetalende via medlemsvirksomhed, der har fået tilbud om overførsel af
eksisterende pensionsordning til AP NetLink. Tilbud til de øvrige medlemsgrupper følger senere. Det er en beklagelig
fejl, hvis der er sendt tilbud til medlemmer, der ikke længere er bidragsbetalende via en medlemsvirksomhed, der har
tilsluttet sig AP NetLink.

7. Er det korrekt, at alle tidligere FSP-medlemmer som er pensionister, og det uanset de er blevet i Gennemsnitsrente
eller i 2011 valgte sig over i Markedsrente, alle har fået et brev om at de intet skal foretage sig? (jeg går dog ud fra at
pensionister u/65 år som p.t. har dækning for kritisk sygdom, at de skal tegne en ny forsikring inden den 15. november
og at de har fået besked om det).
Svar: Ja, det er korrekt også at pensionister under 65 år dog skal træffe beslutning om dækning ved visse kritiske
sygdomme.

