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En pensionsægtepagt er en god investering, som 
skaber sikkerhed og tryghed

Tjekliste til personer, der har 
forskellige arbejdsforhold
1. Har I aftalt, at en af jer skal arbejde på nedsat 

tid, f.eks. for at passe børnene?
2. Hvad sker der med jeres løn - og pensions-

forhold, når en af jer arbejder på nedsat tid?
3. Har I i øvrigt styr på, hvad der skal ske med 

jeres aktiver i tilfælde af skilsmisse?
4. Er der stor aldersforskel på jer, eller andre 

omstændigheder, der gør, at en ligedeling 
ikke vil være rimelig?

5. Læs mere på www.paulex.dk



Baggrund
Allerede i 2007 blev loven ændret, sådan at æg-
tefæller ikke skal dele deres rimelige pensioner 
med hinanden i tilfælde af skilsmisse.

Baggrunden var, at de fleste ægtefæller er på ar-
bejdsmarkedet og optjener pension gennem de-
res arbejdsgiver. 

Der er dog stadig ægteskaber, hvor den ene har 
gået hjemme for at passe børnene, og den anden 
ægtefælle har været på arbejdsmarkedet. Det er 
fortsat sådan blandt yngre ægtefæller, at den ene 
ægtefælle arbejder på nedsat tid, mens børnene 
er små. I disse tilfælde optjener ”hjemmearbej-
dende” ægtefælle ikke pension overhovedet, el-
ler måske kun en lavere pension.

I tilfælde af skilsmisse bliver den ”hjemmearbej-
dende” ægtefælle derfor ringere stillet rent pen-
sionsmæssigt, end en udearbejdende ægtefælle, 
der har optjent sædvanlig pension gennem sit 
arbejdsliv.

Lovens kattelem
I loven er der åbnet mulighe for, at den ægtefæl-
le, der har ingen eller en meget lille pensionsop-
sparing, kan få en rimelighedskompensation fra 
den anden ægtefælle ved skilsmisse.

Der er dog ikke tale om deling af pensionerne, men en 
kompensation for ikke at blive meget urimeligt stillet i 
pensionsmæssig henseende. 

Bevisbyrden for urimeligheden påhviler den ægtefælle, 
der ønsker rimelighedskompensationen.

Skilsmisse
Ved skilsmisse er der altid mange ting at tage stilling til. 
Hvad skal der ske med boligen? Hvor meget er boligen 
værd? Hvem skal overtage hvad?

For at undgå også at skulle diskutere pension, kan ægte-
fællerne oprette en ægtepagt om at dele deres pensioner 
ligeligt i tilfælde af skilsmisse. En sådan ægtepagt kan 
indgås når som helst, enten i forbindelse med brylluppet, 
eller under ægteskabet. Når parterne aftaler, at den ene 
skal gå hjemme eller på nedsat tid, vil det være naturligt 
at drøfte pensionsforholdene.

Pensionsægtepagt
Ægtepagten skal være skriftlig og underskrives af begge 
ægtefæller.

Hvad er næste skridt?
Kontakt os for et møde. Vi laver udkast til en ægtepagt, 
som drøftes med dig eller jer begge. 

Hvad koster det?
En pensionsægtepagt vil oftest kunne laves for 
6.500 kr. inkl. moms.

Få taget stilling til de vigtige spørgsmål i livet - så I ikke 
er i tvivl om noget, hvis uheldet skulle være ude.
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