
 

 
 
 
Ansøgningsskema til ældrechecken 2015 (den supplerende pensionsydelse) 
 
Ansøgningsskema for folkepensionister (alderspensionister), der havde ret til folkepension den 31. december 
2014, og som bor i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. 
 
Ansøgningsfristen er den 31. juli 2015  
Hvis du ønsker at søge om ældrechecken, skal vi have modtaget din ansøgning senest den 31. juli 2015 på denne 
adresse: Udbetaling Danmark, International Pension, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. 
 

Cpr-nr.  

Navn  

Adresse  
 
Aktuel likvid formue (pr. 1. januar 2015) 
 

 Beløb for ansøger  Valuta Beløb for 
ægtefælle/samlever  Valuta  

Indestående i pengeinstitutter m.v.     

Kursværdien af obligationer     

Pantebreve i depot     

Kursværdien af deponerede 
børsnoterede aktier     

Kursværdien af 
investeringsforeningsbeviser     

Andre værdipapirer, herunder 
værdipapirer i udlandet     

Kontantbeholdning     

 
 
 
Jeg erklærer på tro og love, at jeg har udfyldt skemaet om formueoplysninger fuldstændigt og korrekt. Jeg er 
samtidig opmærksom på, at det er strafbart efter straffelovens § 162 og vil medføre tilbagebetalingspligt efter 
pensionslovens § 42, hvis jeg giver urigtige eller mangelfulde oplysninger mod bedre vidende. 
 
 
Dato og underskrift  



 

 

Sådan kan du få udbetalt din ældrecheck i 2015  
 
Hvis du fik ældrecheck i 2014 
Du skal ikke foretage dig noget, hvis du i 2014 fik udbetalt ældrechecken, den supplerende 
pensionsydelse, fra Udbetaling Danmark, International Pension. Så vil du automatisk få ældrechecken 
sammen med din pensionsudbetaling i slutningen af februar måned 2015. 
 
Hvis du ikke fik ældrecheck i 2014 
Du kan søge om ældrecheck, hvis du ikke fik den udbetalt i 2014. Det gør du ved at udfylde og sende et 
ansøgningsskema til Udbetaling Danmark, International Pension. Skemaet skal du hente på 
www.borger.dk/aeldrecheckiudlandet. Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 31. juli 2015. 
 
Hvem har ret til ældrecheck 
Ældrechecken er en supplerende pensionsydelse, som du kan have ret til, hvis: 

• du den 31. december 2014 havde ret til folkepension 
• du bor i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. 

 
Din økonomi afgør også, om du har ret til ældrecheck 
Det er ikke alle pensionister i Europa, der kan få ældrecheck. Når vi beregner, om du har ret til 
ældrecheck eller ej, ser vi også på likvid formue og indtægter. Likvid formue vil sige formue, som du har 
fri råderet over.  
 
Du har ikke ret til ældrecheck, hvis: 

• du og din eventuelle ægtefælle eller samlever tilsammen har en likvid formue på 81.500 DKK 
eller derover pr. 1. januar 2015.  

• du er enlig og har en årlig indtægt på mere end 67.500 DKK pr. 1. januar 2015. 
• du er gift eller bor sammen med din kæreste, og I har en samlet indtægt på mere end 135.400 

DKK pr. 1. januar 2015. 
 
Hvor meget kan man få udbetalt 
I 2015 er ældrechecken maksimalt 16.400 DKK. Beløbet nedsættes i forhold til den likvide formue og 
indtægter.  
 
Hvis din folkepension bliver udbetalt med en brøk, bliver ældrechecken udbetalt med samme brøk. For 
at du kan få ældrechecken udbetalt, skal den være på mindst 200 DKK. 
 


