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Pensionsordningen giver:   
> Et godt supplement til folkepensionen, når du 

går på pension

> Økonomisk tryghed for dig og din familie, hvis du 

bliver syg eller dør, inden du går på pension.  

Pensionsordningen indeholder typisk
> Opsparing på ratepension og livsvarig pension

> Et beløb til dig, hvis du får en kritisk sygdom

> Et beløb og en løbende udbetaling til dig, hvis 

du bliver for syg til at arbejde og bliver tilkendt 

 offentlig førtidspension

> Et beløb, der udbetales til dine efterladte, hvis 

du mister livet, inden du går på pension

> En sundhedsordning, der både forebygger og 

behandler, hvis du får problemer med helbredet 

På pension.dk kan du se præcist, hvordan din pensions-

ordning ser ud.

Velkommen i PensionDanmark.

Med venlig hilsen

Torben Möger Pedersen

Adm. direktør

KÆRE MEDLEM

Du er omfattet af en overenskomst gennem dit arbejde. I overenskomsten har parterne blandt andet 

aftalt, at du skal have en pensionsordning i PensionDanmark.

http://www.pension.dk
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SÅDAN BLIV ER PENGENE FORDELT

Din arbejdsgiver indbetaler hver måned en del af din løn til pensionsordningen. Beløbet afhænger af, 

hvilken overenskomst, du er omfattet af.

En mindre del går til forsikring og administration

Af indbetalingen fra din arbejdsgiver betaler du dine 

 forsikringer og et administrationsgebyr. Forsikringerne 

varierer mellem overenskomstområderne.

Den største del går til opsparing

Du får din pension udbetalt på to måder:

> En livsvarig pension der bliver udbetalt hver måned, 

fra du går på pension, og så længe du lever

> En ratepension der bliver udbetalt hver måned i det 

antal år, du vælger – mellem 10 og 20 år – fra du går 

på pension.

Her kan du se, hvordan indbetalingerne bliver fordelt. 
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Sundhedsordningen sikrer dig hurtig og kompetent 

 behandling af skader og andre problemer – uanset om 

det sker, når du er på arbejde, eller når du holder fri. 

Brug sundhedsordningen
Har du problemer med led eller muskler fx i ryg, knæ, 

albue eller håndled, kan du få behandlinger inden for 

fysioterapi, kiropraktik, zoneterapi og massage. Du 

booker selv, så du får en tid, der passer dig.

Er du blevet henvist af lægen til en undersøgelse, kan 

vi også hjælpe dig videre. Vi finder den rigtige specia-

list og bestiller tid for dig, så du kommer hurtigt til 

undersøgelse.

Har du psykiske problemer, kan du komme til at tale 

med en psykolog – enten over telefonen eller ved 

 personlige samtaler. Og er du ude i et misbrug af fx 

alkohol eller stoffer, kan du tale med vores misbrugs-

rådgivning.

Har du været syg i længere tid, eller må du ofte melde 

dig syg, kan du ringe til sundhedsrådgivningen. Her 

sidder vores erfarne sygeplejersker og socialrådgivere 

klar til at hjælpe dig videre.

PENSIONDANMARK SUNDHEDSORDNING
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Får du konstateret en alvorlig sygdom, kan du få udbetalt 

et beløb på typisk 100.000 kr. 

Du kan ændre beløbet, så det passer til dit og familiens 

behov.

Kritiske sygdomme er bestemte sygdomme, som fx blod-

prop i hjertet, hjerneblødning, ondartet kræft eller skle-

rose.

Se hele listen på pension.dk.

H V IS DU FÅR EN KRIT ISK SYGDOM

http://www.pension.dk
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Får du tilkendt offentlig førtidspension, kan du få udbe-

talt en månedlig supplerende førtidspension og/eller et 

engangsbeløb på 100.000 kr. 

Du kan ændre beløbet, så det passer til dit og familiens

behov.

Din opsparing fortsætter
Som førtidspensionist beholder du retten til dine for-

sikringer ved kritisk sygdom og død, og vi sørger for, at 

din opsparing til pension fortsætter Det sker ved, at vi 

ind betaler til din opsparing til pension, selv om du ikke 

længere kan arbejde.

H V IS DU BLIV ER FØRTIDSPENSIONIST
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NÅR DU DØR

Dør du, inden du går på pension, får dine efterladte udbe-

talt din opsparing efter en afgift til staten på 40 pct. 

Dine efterladte er altid sikret et mindstebeløb. Det betyder, 

at selv om du ikke har nået at spare så meget op, er dine ef-

terladte altid sikret et mindstebeløb på typisk 500.000 kr.

Du kan ændre beløbet, så det passer til dit og familiens 

behov.

Hvem får pengene?

Du bestemmer selv, hvem der skal have pengene, når du 

dør. Har du ikke selv valgt nogen, går beløbet til de nær-

meste pårørende, som er ægtefælle/ samlever og børn.



8

Du kan tidligst få udbetalt din pension, når du fylder 60 år. 

Udbetalingerne skal senest begynde, når du fylder 75 år.

Udbetalingen er fleksibel

Du vælger selv, om du vil begynde at få hele pensionen 

udbetalt, eller om du kun vil tage en del af den i starten 

og vente med resten.

Pensionér dig selv – men kontakt os gerne først

Vil du sætte udbetalingen af hele din pensionsopsparing 

i gang, klarer du det selv. Du logger blot på  

pension.dk – så går det automatisk.

Vi opfordrer dig dog til at kontakte os først, så du væl-

ger den bedste løsning for dig. Har du brug for en mere 

fleksibel udbetaling, ringer du bare til os. Så rådgiver vi 

dig om mulighederne.

NÅR DU GÅR PÅ PENSION

http://pension.dk


RENTE OG OMKOSTNINGER

Hvem er vi?

PensionDanmark administrerer overenskomst- og virk-

somhedsaftalte arbejdsmarkedspensioner, sundheds-

ordninger og uddannelsesfonde for knap 700.000 med-

lemmer, som er beskæftiget i ca. 24.000 virksomheder.

Sådan bliver din opsparing forrentet
Din opsparing forrentes hver måned med det afkast, 

PensionDanmark opnår ved at investere din opsparing. 

Afkastet følger udviklingen på investeringsmarkederne.

Det betyder, at renten af din opsparing varierer fra 

 måned til måned og fra år til år. Og renten bliver positiv 

i nogle perioder og negativ i andre.

Hvad koster det?

I PensionDanmark betaler du et fast årligt administra-

tionsgebyr på 297 kr. (2016). 
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KONTAK TMULIGHEDER

Tilgængelighed – du kommer i kontakt med os her:

> Chat med os - alle hverdage mellem kl. 8 og 21

> Ring til os om din pensionsordning på 7012 1330 – alle 
hverdage mellem kl. 8 og 21

> Ring til os om din sundhedsordning på 7012 1335 – alle 
hverdage mellem kl. 8 og 21

> Book et telefonmøde – alle hverdage mellem kl. 8 og 21

> Send os en e-mail service@pension.dk

Selvbetjening – du kan også betjene dig selv:

> Log på pension.dk med Nem ID 

> Hent PensionDanmark App og log ind på  
pension.dk med en kode, du selv vælger

Logger du ind på pension.dk kan du booke tid til behand-
linger fx hos fysioterapeut eller kiropraktor, og du kan 
også ændre i din pensionsordning. 

35 700 221 - 0916

Du kan også se:

> din opsparing

> hvordan din opsparing er investeret

> indbetalingerne fra din arbejdsgiver

> hvad du får udbetalt, hvis du bliver førtidspensionist 
eller får en alvorlig sygdom

> hvad dine efterladte får udbetalt, når du dør.

Du får elektronisk post:

> E-Boks – Du får dine breve i Indbakken på pension.dk 
eller i e-Boks, hvis du vælger dette. 

> Personlig rådgivning: Giv os din e-mailadresse og 
tilmeld dig vores rådgivningsmails – så holder vi dig 
opdateret med helt personlige rådgivningsmails, hvis 
der sker noget i din pensionsordning.

http://pension.dk
http://pension.dk
http://pension.dk
http://pension.dk

