Særeje og båndlæggelse
Særeje
Du kan vælge, at de penge, der bliver udbetalt ved
din død, skal være den begunstigedes særeje. Særeje har betydning for, om udbetalingen skal deles
ved separation, skilsmisse eller dødsfald.
Der findes mange former for særeje, men de tre
mest anvendte er skilsmissesæreje, fuldstændigt
særeje og kombinationssæreje.
Skilsmissesæreje
Hvis du vælger skilsmissesæreje, bliver udbetalingen særeje, hvis den begunstigede bliver separeret
eller skilt. Det betyder, at udbetalingen ikke skal deles.
Under ægteskabet er udbetalingen fælleseje. Derfor
skal udbetalingen deles, hvis den begunstigede eller
ægtefællen dør, mens ægteskabet består.
Fuldstændigt særeje
Hvis du vælger fuldstændigt særeje, er udbetalingen
den begunstigedes særeje ved separation, skilsmisse og dødsfald. Det betyder, at udbetalingen ikke
skal deles.
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Du skal være opmærksom på, at hvis den begunstigede dør før sin ægtefælle, kan den begunstigedes
ægtefælle ikke sidde i uskiftet bo med denne del af
boet (udbetalingen).
Kombinationssæreje
Den sidste særejeform er kombinationssæreje.
Denne særejeform er en kombination af skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje.
Som udgangspunkt er udbetalingen den begunstigedes skilsmissesæreje. I tilfælde af ægtefællens
død – dvs. at den du har begunstiget lever længst i
ægteskabet – er udbetalingen dog den begunstigedes fuldstændige særeje. Derfor vil kombinationssæreje for mange være et godt valg.
Hvis den begunstigede bliver separeret eller skilt,
betyder det, at udbetalingen er den begunstigedes
særeje og skal ikke deles.
Hvis den begunstigede dør først, betyder det, at udbetalingen er fælleseje og skal deles. Den begunstigedes ægtefælle kan sidde i uskiftet bo også med
denne del af boet.

Hvis den begunstigede lever længere end sin ægtefælle, betyder det, at udbetalingen er den begunstigedes særeje og skal ikke deles. Den begunstigede
kan sidde i uskiftet bo med denne del af boet (udbetalingen).
Se mere på næste side.

Sådan vælger du særeje
Du kan vælge særeje for en eller flere af dine begunstigede i et testamente eller ved at give os besked om det skriftligt. Du kan finde erklæringen ’Tillæg om særeje’ på
danicapension.dk/begunstigelse.
Hvis vi får besked om særejet, orienterer vi den begunstigede om særejestatussen ved udbetalingen.
Ønsker du samtidig at lave en begunstigelse, skal du
huske også at indsende en begunstigelseserklæring
til os.
Båndlæggelse
Du kan vælge at båndlægge udbetalingen ved din
død for den begunstigede. Det betyder, at den begunstigede ikke kan råde over udbetalingen med det
samme. I stedet udbetaler vi til det forvaltningsinstitut, du har valgt. Træffer du ikke valg om forvaltningsinstitut, skal skifteretten tage stilling.

Du skal også tage stilling til, hvad der løbende skal
ske med renter og indtægter.
Båndlagte penge kan ikke retsforfølges af kreditorer, så længe de er båndlagt. De bliver den begunstigedes kombinationssæreje, medmindre du træffer et andet valg.
Sådan vælger du båndlæggelse
Du båndlægger udbetalingen for en eller flere af dine begunstigede ved at meddele os det skriftligt.
Du kan finde erklæringen ’Tillæg om båndlæggelse’
på danicapension.dk/begunstigelse.
Ønsker du samtidig at lave en begunstigelse, skal du
huske også at indsende en begunstigelseserklæring
til os.
Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål om begunstigelse og om dine muligheder, er du velkommen til at ringe til os på
70 11 25 25.

I forbindelse med båndlæggelsen skal du tage stilling til, hvornår de båndlagte penge skal udbetales
til den, der er begunstiget (for eksempel når vedkommende fylder 21 år).
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