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Dansk Pensionsret Mads Bryde Andersen Hent PDF Gennem sine 17 kapitler beskriver Dansk Pensionsret de

retsregler, som det internationalt roste danske pensionssystem hviler på. Bogen er skrevet med sigte på
jurister og pensionspraktikere, men i et sprog, der kan forstås af alle med interesse for emnet. Et 74 sider langt

leksikon hjælper læsere uden forudgående viden med at forstå vanskelige begreber og problemstillinger.
Bogens første del indfører læseren i pensionsrettens grundbegreber og retskilder. Anden del gennemgår de
forskellige pensionsordninger. Tredje del beskriver tilsynet med de private pensionsordninger. Fjerde del
tager en række konkrete pensionsretlige spørgsmål op, herunder om beskatning, aftaleforhold, rådgivning
samt familie- og skifteretlige pensionsspørgsmål. Bogen er fagfællebedømt. MADS BRYDE ANDERSEN er

professor, dr.jur. ved Københavns Universitet. JESPER MARK er cand.jur. Han har i en årrække været
special- og chefkonsulent i Finanstilsynet og er i dag Senior Compliance Officer i PFA Pension.
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