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Kære Medlem
Denne Info har alene betydning for dig, såfremt du i slutningen af 2012 (aktive) og fripolicemedlemmer i
starten af 2013 valgte om fra FSP Markedsrente eller FSP Gennemsnitsrente til AP Netlink.
Vi er fra medlemmer blevet orienteret om at enkelte medlemmer - som efter offentliggørelsen af
prognosen fra AP Netlink i februar 2013 - havde fortrudt deres omvalg, efter henvendelse til AP Pension har
de fået annulleret omvalget. Vi har bedt direktør Søren Dal Thomsen i AP Pension om en kommentar til
dette.
Søren Dal Thomsen meddeler os følgende:

Citat fra mail.

"Nu har jeg haft lejlighed til at undersøge sagen nærmere. Det er korrekt, at vi har hjulpet et mindre antal
kunder til at fortryde deres valg af AP NetLink.
Muligheden er givet under hensyn til deres individuelle forhold. Det har drejet sig både om kunder, der har
kontaktet AP Pension, og om kunder som vi proaktivt har valgt at kontakte, for at sikre, at kunderne har
været opmærksomme på konsekvenserne af deres valg, fx nogle som stod lige foran pensionering, som
havde valgt om, modsat vores anbefalinger. Jeg tror, at vi har talt sammen om dem tidligere, men ellers vil
jeg gerne give nogle eksempler, når vi mødes.
Der er på ingen måde tale om en generel fortrydelsesmulighed, men alene et spørgsmål om, at vi har valgt
at behandle kunderne ud fra deres individuelle forhold."
Det er korrekt, at Initiativgruppen i forbindelse med omvalget anbefalede, at AP tog kontakt til dem som
havde valgt om i modstrid med anbefalingen. Vi har dog ikke eksempler på at det er sket for medlemmer
der fortsat er/var aktive.
Vi noterer os, at AP Pension ikke mener at tilbageførsel af omvalget er en generel fortrydelsesmulighed,
men det er, efter vores mening, ikke acceptabelt. Medlemmer i samme situation bør behandles ens.
Det er muligt at omvalget ikke har negative konsekvenser for yngre årgange, men dem som kan skimte
pensionen bør have mulighed for at blive ført tilbage, som om omvalget aldrig havde fundet sted.
Naturligvis kun såfremt det ønskes.
Vi gør opmærksom på, at medlemmer selv skal anmode AP Pension om tilbageførsel, hvis du ønsker det.
NB - vi har fortsat ikke hørt fra Finanstilsynet.
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