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Tre ud af fire papirløse par sikrer ikke hinanden 

72 pct. af alle par der er flyttet sammen indenfor de sidste to år, har 

ikke sikret hinanden, hvis den ene dør. For par med et eller flere 

børn sammen gælder dette halvdelen. Det viser en ny undersøgelse 

fra Penge- og Pensionspanelet.   

Hvis man lever på polsk, kan det være vigtigt at danne sig et overblik over, 

hvordan man selv og ens kæreste er sikret, hvis uheldet rammer i form at ar-

bejdsløshed, ulykker eller dødsfald. Fra i dag kan papirløse par hente hjælp hos 

Penge- og Pensionspanelet til at overskue deres privatøkonomiske og juridiske 

situation. Panelet har lavet en webguide, hvor ugifte par hurtigt og nemt kan te-

ste deres juridiske situation. Der er også gode råd at hente til par, der skal til at 

flytte sammen, måske for første gang i livet, om hvordan de kan indrette fælles-

økonomien.  

”Penge- og Pensionspanelets nye undersøgelse viser, at par med nyere familie-

mønstre oftest ikke garderer sig mod for eksempel dødsfald. Når man bor sam-

men, kan et dødsfald ramme samleveren juridisk og økonomisk på flere forskel-

lige måder. Ugifte par kan i panelets nye webguide hurtigt danne sig et overblik 

over, hvad de bør være opmærksomme på for at sikre hinanden,” siger Louise 

Skjødsholm fra Penge- og Pensionspanelets sekretariat.” 

Hvis man har børn sammen eller fra tidligere forhold, bliver den juridiske situa-

tion mere indviklet.  

”Undersøgelsen viser også, at over halvdelen af de adspurgte par med et eller 

flere børn ikke har sikret deres partner økonomisk. Den manglende sikring kan 

få meget vidtrækkende konsekvenser for de efterladte, fordi arv, pensions- eller 

forsikringspenge vil gå til den afdøde kærestes børn i tilfælde af dødsfald, også 

hvis børnene er fælles,” siger Louise Skjødsholm fra Penge- og Pensionspane-

lets sekretariat. 

Penge- og Pensionspanelets nye webguide målrettet papirløse par kan findes på 

www.ppp.dk/samliv   

Hvis du fremover ønsker at modtage panelets nyhedsbrev, kan du tilmel-

de dig her 

 

Kontaktperson: Louise Skjødsholm, sociolog og fuldmægtig i Penge- og Pensi-

onspanelets sekretariat i Finanstilsynet. Direkte tlf.: 33 55 83 06. 

 

 

http://www.ppp.dk/samliv
http://www.pengeogpensionspanelet.dk/da/Presse/Nyhedsbrev.aspx
http://www.pengeogpensionspanelet.dk/da/Presse/Nyhedsbrev.aspx
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Faktabokse:  

 

 

 

Fakta fra undersøgelsen  

En undersøgelse blandt danskere, som er flyttet papirløst sammen 

med en partner indenfor de seneste 2 år viser at: 

 72 pct. ikke har gjort noget for at sikre hinanden økonomisk 

 52 pct. af par med et eller flere børn sammen, har ikke sikret 

hinanden økonomisk 

 69 pct. af par hvor én har børn fra tidligere forhold, har ikke 

sikret hinanden økonomisk 

 58 pct. af par hvor begge har børn fra tidligere forhold, har 

ikke sikret hinanden økonomisk 

 39 pct. af de adspurgte papirløse par har et eller flere børn 

sammen eller fra tidligere forhold 

 

 En udregning foretaget på baggrund af tal om børnefamilier 

fra Danmarks Statistik viser, at papirløse par med hjemmebo-

ende børn udgør 17 pct. af disse. 

 

 

Fakta om Penge- og Pensionspanelet 

Penge- og Pensionspanelet har til formål på en objektiv måde at 

fremme forbrugernes interesse for og viden om finansielle pro-

dukter og ydelser. Panelet hører under Erhvervs- og Vækstmini-

steriets ressort, og sekretariatsbetjeningen er placeret i Finanstil-

synet.  

 

Læs mere om panelet på www.ppp.dk 

 

http://www.ppp.dk/

