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KÆRE ALLE

Vi har gennem mange år valgt Danica Pension som samarbejds-

partner og løbende udviklet pensionsaftalen, så den skaber størst 

mulig værdi for ITBs medlemmer, herunder ansatte i it-virksomhe-

der og selvstændige it-konsulenter/it-chefer. At ITB har gjort det 

rigtige valg med Danica Pension understreges af den betydelige 

størrelse, som pensionsaftalen efterhånden er nået op på.

Der er f lere årsager til, at mange it-virksomheder vælger ITBs 

pensionsaftale med Danica Pension. Virksomhederne og deres 

medarbejdere får attraktive produkter og services til en konkur-

rencedygtig pris. Med andre ord tilbydes de en pensionsaftale 

med produkter og servicemuligheder, hvor der stilles krav til 

kvalitet, priser, valgmuligheder, rådgivning og en lang række online 

services.

Venlig hilsen 

Birgitte Hass

Adm. direktør, IT-Branchen
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AFTALEN MED DANICA PENSION

KONSULTATIONSSERVICE

Har du brug for rådgivning og assistance, er du vel-

kommen til at kontakte specialisterne, som er nævnt 

på disse sider. Danica Pension yder denne service 

omkostningsfrit.

Beslut sammen med Danica Pension, hvordan jeres 

virksomheds sundheds- og pensionspolitik skal se ud 

og få optimeret dækningerne.

< TILBAGE TIL INDHOLD

Danica Pension tilbyder en rammeaf tale med adgang til produkter og 
rådgivning til medlemsv irksomheder af ITB, herunder selvstændige  
it-konsulenter/it-chefer.

  PENSION

  SYGDOM

  DØD

  SUNDHED
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FORDELE FOR JER

• Vi leverer en attraktiv pensionsaftale

• Vi leverer alle de ydelser og produkter, der er  

behov for

• Vi hjælper, hvis jeres virksomhed har en langtids-

syg medarbejder

• Alle funktionærer får personlig rådgivning

• Vi rådgiver om overenskomsternes indf lydelse 

på pensionsordningen – og de særlige regler og 

forhold, der gør sig gældende.
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< TILBAGE TIL INDHOLD

FORSIKRING: SÅDAN ER DU DÆKKET 

 TAB AF ERHVERVSEVNE

  Med din forsikring ved tab af erhvervsevne 

får du en månedlig udbetaling, som kan 

erstatte en del af din løn, hvis du ikke er i 

stand til at arbejde. På den måde sikrer du 

dig selv og din familie økonomisk.

 KRITISK SYGDOM

  Med denne forsikring får du udbetalt et én-

gangsbeløb, hvis du får stillet en diagnose 

på bestemte livstruende sygdomme – for 

eksempel dissemineret sclerose. 

 DØDSFALDSDÆKNING

  Med en dødsfaldsdækning er dine efterladte 

sikret økonomisk, hvis du mister livet, før du 

går på pension. 

 SUNDHEDSSIKRING TIL DIG

  Danica Sundhedssikring er et supplement 

til den offentlige sygesikring, som sikrer 

dig hurtig adgang til undersøgelse og be-

handling hos private behandlere. Det giver 

optimale muligheder for at komme hurtigt 

på højkant igen efter sygdom. 
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http://danicapension.dk/da-dk/Medarbejdere-og-private/Opsparing-og-forsikring/forsikring/Pages/Tab-af-erhvervsevnen.aspx
http://danicapension.dk/da-dk/Medarbejdere-og-private/Opsparing-og-forsikring/forsikring/Kritisk-sygdom/Pages/Kritisk-sygdom.aspx
http://www.danicapension.dk/da-dk/Medarbejdere-og-private/raadgivning/hvad-nu-hvis/Pages/Hvis-du-mister-livet.aspx
http://www.danicapension.dk/da-dk/Medarbejdere-og-private/raadgivning/hvad-nu-hvis/Pages/Hvis-du-mister-livet.aspx
http://www.danicapension.dk/da-dk/Medarbejdere-og-private/Opsparing-og-forsikring/forsikring/Pages/Sundhedssikring-til-dig.aspx
http://www.danicapension.dk/da-dk/Medarbejdere-og-private/Opsparing-og-forsikring/forsikring/Pages/Sundhedssikring-til-dig.aspx


7

  SUNDHEDSSIKRING TIL DIN 
PARTNER 

  Du kan på frivillig basis og favorable vilkår 

få Danica Sundhedssikring til din partner, så 

længe du er medlem af ITB, herunder ansat 

i en it-virksomhed eller er selvstændig it-

konsulent/it-chef og har en sundhedssikring 

i Danica Pension.

 ALDERSPENSION

Sikrer, at der er penge sparet op til den 

dag, du går på pension.

 
 BØRNEPENSION

  Som et tilvalg til din dødsfaldsdækning kan 

du få en børnepension, som billigt sikrer 

dine børn økonomisk, indtil de bliver 24 år, 

hvis du dør, inden de bliver voksne. Det, du 

betaler for forsikringen, kan du trække fra i 

skat.  
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http://www.danicapension.dk/da-dk/Medarbejdere-og-private/Opsparing-og-forsikring/forsikring/Pages/Livforsikring.aspx?tab=1#tabanchor
http://www.danicapension.dk/da-dk/Medarbejdere-og-private/Opsparing-og-forsikring/forsikring/Pages/Livforsikring.aspx?tab=1#tabanchor


< TILBAGE TIL INDHOLD
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LANGTIDSSYGE 

Danica Pension har også udviklet en særlig 

brochure for selvstændige, der giver dig 

overblik over, hvordan du skal forholde dig 

ved sygdom i forhold til din behandling, din 

virksomhed, din kommune samt til de  

muligheder, du har for at begrænse dit sy-

geforløb. Du kan se brochuren i sin helhed 

nedenunder.

Hvis helbredet svigter 

KONTAKT

Marianne Zerlang

Socialrådgiver

Danica Pension

Telefon 4513 1714

mze@danicapension.dk 

Har du eller en medarbejder problemer med helbredet eller er allerede 
sygemeldt? 
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En del af hjælpen er rådgivning fra en socialrådgiver:

VIRKSOMHED MEDARBEJDER, EJER ELLER SELVSTÆNDIG

Vi er sparringspartnere for jeres virksom-

hed og rådgiver om hvilke støttemuligheder, 

der er i det offentlige, når man gerne vil 

fastholde en syg medarbejder.

Som en del af rådgivningen tages der højde 

for muligheden for økonomisk kompensation 

via pensionsordningen.

Se mere på danicapension.dk 

Jeres medarbejdere kan få svar på en lang 

række spørgsmål, der trænger sig på, når 

man bliver syg. 

Gennem rådgivning om de offentlige ydelser 

som for eksempel sygedagpenge og fleksjob, 

får jeres medarbejdere et overblik over de 

mulige veje tilbage til arbejde.

Se mere på danicapension.dk

http://www.danicapension.dk/da-dk/Virksomheder/Pensionsansvarlig/tilbage-i-arbejde/Pages/Tilbage-i-arbejde.aspx 


< TILBAGE TIL INDHOLD

ARBEJDSMARKEDSPENSIONS- 
ORDNINGER

SPARRING OM  
OVERENSKOMSTER

•  Tæt samarbejde mellem ITB, it – virk-

somheder og Danica Pension om 

overenskomstmæssige spørgsmål i 

relation til arbejdsmarkedspensions-

ordninger

•  Danica Pension sikrer overholdelse af 

overenskomsternes bestemmelser

•  Løbende tilpasning af pensionsord- 

ningerne ved overenskomstfornyelse

•  Maksimal f leksibilitet inden for ram-

merne af overenskomsten

•  Pensionsfaglig støtte ved uoverens- 

stemmelser

KONTAKT

Lars Pentti Jensen 

Afdelingsdirektør 

Danica Pension 

Telefon 4513 1272 

larjen@danicapension.dk 

Thomas Falck

Pensionsfaglig chef

Danica Pension

Telefon 45 13 17 76 

thomas.falck@danica-

pension.dk 
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VIP- OG LEDELSESRÅDGIVNING

< TILBAGE TIL INDHOLD

Står I over for mere komplekse forhold omkring den pensionsrelevante plan-
lægning, er der en række vigtige ting, I skal være opmærksomme på. I den 
forbindelse stiller Danica Pension de nødvendige eksperter til rådighed. 

KONTAKT

Henrik Loller

Chefrådgiver

Danica Pension

Mobil 2060 1595 

he.lo@danicapension.dk  

• Skatteoptimering

• Formuepleje

• Investering

• Udlandsrådgivning/emigration

• Dobbeltbeskatningsaftaler

• Arveregler i pågældende lande

• Testamente, særeje til livsarvinger

• Arveplanlægning

• Generationsskifte

Komplekse skattelove, internationalisering 

og ønsket om at få mest mulig afkast af 

løn og formue gør, at Danica Pension, Dan-

ske Bank og RD stiller med de nødvendige 

eksperter, der langt hen ad vejen opfylder 

behovet.
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IT ANSVARSFORSIKRING

Som rådgiver og leverandør af it-løsninger er du en oplagt skydeskive for jeres 
købere, som har lidt økonomiske tab. Få rådgivning med udgangspunkt i de 
ydelser, I leverer og de betingelser, I anvender overfor jeres kunder. 

ØST FOR STOREBÆLT

Camilla Nathansen

Salgschef

Danske Forsikring

Mobil 51 39 01 20

can@danskeforsikring.dk

VEST FOR STOREBÆLT

Peter Wulff

Salgschef

Danske Forsikring

Mobil 24 69 31 31

pew@danskeforsikring.dk 

Vi har lang erfaring med risikostyring og 

ansvarsforsikringer. Derfor kan vi hurtigt 

vurdere om forholdet mellem jeres salgs- 

og leveringsbetingelser og jeres ansvar-

forsikring er rigtig. Vi kan tilbyde en 

skræddersyet forsikringsløsning til netop 

jeres virksomhed, så I ikke kan væltes af 

ansvaret for en uheldig dags arbejde. 

Lad os hjælpe jer med at blive 100 % 

rolige ved det ansvar, jeres arbejde som 

it-rådgivere- og leverandører helt naturligt 

indebærer. Vi tilbyder naturligvis også de 

øvrige forsikringer til jeres virksomhed - 

fra ansatte til bygninger og biler.



< TILBAGE TIL INDHOLD

SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

• 40 % af alle sygdomme kan forebygges 

• Forebyggende indsatser bevirker sun-

dere medarbejdere 

• Sunde medarbejdere er mere produktive, 

leverer højere kvalitet i arbejdet, er min-

dre syge, har mere overskud og trives 

bedre på arbejdspladsen

• Sundhedsfremme, forebyggelse af syg-

dom og en tidlig indsats har en positiv 

effekt på virksomhedens bundlinie

• Ifølge University of Michigan Health 

Management Research Center har virk-

somheder, der målrettet har investeret 

i sundhedsfremme og forebyggelse, op-

nået et Return On Investment på 1½-12. KONTAKT 

Danica Pension

Britt Hvirring Larsen

Sundhedschef

Telefon 4513 1233

brhl@danicapension.dk 

DANICA SUNDHEDSTJEK   

I samarbejde med SundhedsDoktor har

Danica Pension udviklet et unikt online

sundhedstjek, som kunder i Danica Pension 

har adgang til. Sundhedstjekket bidrager til 

at forebygge sygdom, sundhedsfremme

samt en tidlig indsats ved eventuel sygdom. 

Svarene fra virksomhedens medarbejdere 

er 100 procent anonyme og videregives ikke 

til Danica Pension. Det bliver på sigt muligt 

for virksomheden at modtage en rapport, 

der identif icerer virksomhedens eventuelle 

problemområder på sundhed og efterføl-

gende få en årlig status på udviklingen samt 

benchmarking. Prøv sundhedstjekket her 

eller klik ind på www.danicapension.dk.



KONTAKT 

SundhedsDoktor

Søren Agerskov Hansen

Direktør - Partnerskaber

Telefon 2940 1563

sah@sundhedsdoktor.dk

Danica Pension og SundhedsDoktor  

tilbyder yderligere fire produktpakker for 

virksomheder

• Standard sundhedstjek

• Udvidet sundhedstjek

• BodyAge test

• Øvrige ydelser:

 – Massage- og fysioterapiordning

 – APV og ergonomisk rådgivning

 – Vejledning om vægttab og kost

 –  Foredrag om kost, motion og psykisk 

arbejdsmiljø.
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FLY TNING TIL OG FRA UDLANDET

< TILBAGE TIL INDHOLD

Står jeres medarbejdere over for et længerevarende udlandsophold, eller 
er tiden inde til at vende hjem til Danmark, samt bliver de indstationeret 
i Danmark og af lønnet under sektion 48E i Forskerloven, er der en række 
v igtige økonomiske forhold, de skal være opmærksomme på.  

Udstationerings- og emigrationsservice 
• Bolig 

• Daglig økonomi 

• Investering 

• Pension

• Skadesforsikringer 

• Diverse: Framelding af folkeregistret?  

Bevarelse af valgret? Kan jeg medtage  

sociale ydelser? Kan jeg få refunderet 

moms på indkøb foretaget i et EU-land til 

udførsel til et ikke EU-land? 
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Repatrieringsservice – rådgivning  
til personer, der står for at vende 
tilbage til Danmark  
• Bolig 

• Daglig økonomi 

• Investering 

• Pension

• Skadesforsikringer

• Diverse: Tilmelding til folkeregistret,  

offentlig sygesikring m.m.

KONTAKT

Danske Bank 

International Private Clients 

Holmens Kanal 2 

DK-1090 København K

Telefon 7025 1122 

ipc@danskebank.dk

Indstationeringsservice
Rådgivning til ledere og deres familier, som 

bliver indstationeret i Danmark og af lønnet 

under sektion 48 E i Forskerloven

• Lønkonto 

• Forsikring 

• Investering 

• Lån 

• Praktiske anliggender: Tilmelding til folke-

registret for at få et CPR nummer, skoler, 

bolig, kørekort osv. Denne information 

erstatter ikke den detaljerede rådgivning 

og hjælp, som generelt bliver tilbudt virk-

somheder med indstationerede medar-

bejdere.
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UDSTATIONERING 

< TILBAGE TIL INDHOLD

Har du eller din v irksomhed brug for en forsikringsløsning til 
udstationerede medarbejdere, kan Danica Pension gennem 
Swiss Life tilbyde følgende:

Pensionering 
• Pensionsopsparing med f leksible inve-

sterings- og udbetalingsmuligheder.

Ved dødsfald og tab af erhvervsevne 
• Mulighed for pension til efterladte (ægte-

fælle/børn) i forbindelse med dødsfald

• Ved tab af erhvervsevne er der mulighed 

for f leksibilitet i forsikringsdækningens 

størrelse

• Overtagelse af dækning fra anden ord-

ning, det vil sige minimum det samme 

som man har i forvejen.

Sygesikring 
• Fleksible muligheder for grad af dæk-

ninger (basic-, optimal-, maximum pro-

tection).

 

Assistance
• Adgang til mere end 700.000 service-

udbydere (herunder 29.000 hospitaler) 

over hele verden

• Dækker blandt andet ambulance/hos-

pitalsservice, evakuering, retshjælp, 

psykologhjælp, skoler m.m.

• Flersprogede call centre – åbent hele døg-

net.

Se  Swiss Life brochure her

Individuelle løsninger for medarbejdere:
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http://corporatesolutions.swisslife.com/ePaper/expat_select_brochure/index.html


Pooling 
Har jeres virksomhed internationale 

forretninger og datterselskaber i udlan-

det – eller er den selv et datterselskab – 

kan I med fordel samle jeres forsikrings- 

og pensionsaftaler i en pooling-aftale. 

En pooling-aftale går på tværs af lande-

grænser, kan sidestilles med en fælles 

indkøbsaftale og giver både moder- og 

datterselskaber mulighed for tilbagebe-

taling af en del af indbetalingen – penge 

der ellers ikke er adgang til. 

Læs mere om internationale løsninger, 

herunder nordiske løsninger.

KONTAKT

Danica Pension

Jens-Henrik Andreasen 

Senior Consultant

Telefon 4513 1542

jeandr@danicapension.dk
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< TILBAGE TIL INDHOLD

PRIVATE BANKING

KONTAKT

Henrik Thostrup 

Akkvisitionschef Private  

Banking Danske Bank 

Telefon 4514 0087

hthos@danskebank.dk

Private Banking Danske Bank 
Danske Bank er Danmarks førende indenfor 

Private Banking og henvender sig til kunder 

med en investbar formue på minimum fem 

millioner kroner. Banken er flere år i træk ble-

vet kåret af  "Euromoney" som bedst til Pri-

vate Banking i Danmark - senest her i 2013. 

Ligeledes modtog Danske Bank i 2013 den 

nyetablerede pris fra "The Banker" under 

Financial Times Group som bedste bank til 

Private Banking i Danmark.

Som Private Banking kunde i Danske Bank 

har du adgang til rådgivning og specialdesig-

nede produkter på otte forskellige fagområ-

der. 
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Som Private Banking kunde i Danske Bank har du adgang til rådgivning og special-

designede produkter på otte forskellige fagområder.

ARV
Planlægning af generationsskifte 
og arv er afgørende for familiefor-
muens udvikling

DAGLIG ØKONOMI
Eksklusive kort, konti- og  

onlineløsninger samt  
leasingaftaler*

INVESTERING
Investeringer tilpasset 
dine behov, risikovillig-

hed og tidshorisont

PENSION
Pensionsplanlægning så du er  

klar til seniortilværelsen

FORSIKRING VIA  
DANSKE FORSIKRING

Unikke forsikringsløsninger der 
matcher dine behov og planer

SKAT
Vejledning om hvordan du  
optimerer skatten i forhold 
til  dine aktiver og passiver

EGEN VIRKSOMHED
Rådgivning om holding- og  
investeringsselskaber 
samt virksomhedsskatte-
ordningen 

BOLIG
Optimering af din økonomiske 
situation når du køber, sælger 
eller lægger lån om på bolig, 
sommerhus, forældrekøb eller 
investeringsejendom

FORMUEPROGNOSE
Centralt i vores rådgivning er Formue-

prognose, der hjælper dig til at priori-
tere strategiske beslutninger

* inden vi tilbyder kort og kredit, vurderer vi din økonomi.
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ERHVERVSTILBUD I DANSKE BANK 

< TILBAGE TIL INDHOLD

Erhvervskreditkort
Udstedelse og administration af MasterCard 

Corporate og tilknyttede forsikringer.

Fordelspakker
Fordelspakker med Business Online, Mar-

kets Online og Colletion Service, herunder 

fakturering af offentlige kunder, outsourcing 

af print, kuvertering og forsendelse af faktu-

raer osv. 

Nordania fleet management
Fordele af Nordanias store erfaring med 

biludlejning. Nordanias omfattende løsninger 

reducerer jeres administration.

Danske Executive Navigator
Indsigt i hvordan en forretningsstrategi på-

virker en virksomheds finansielle fundament. 

Virksomhedens strategi bliver stress-testet 

på områder som vækst og marginer, arbejds-

kapital og investeringer. 

KONTAKT 

Henrik Monefeldt Specht

Erhvervskundechef

Danske Bank

Telefon 4514 6451

HESPE@danskebank.dk 

Sune Sparvang Volder 

Erhvervskundechef 

Danske Bank 

Telefon 4512 8636 

suvo@danskebank.dk 
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KONTAKT DANICA PENSION LOKALT

Sammen med Danica Pension kan I beslutte, hvordan jeres pensions- 
og sundhedspolitik skal se ud, få optimeret dækningerne og få det 
bedste ud af jeres medarbejderudgif ter.

Jylland Nord og Midt
Morten Mathiasen  

Chefkonsulent  

Telefon 2060 1574 

MO.M@danicapension.dk

Jylland Syd og Fyn
Niels Andersen

Chefkonsulent

Telefon 2060 1710

n.a@danicapension.dk

Sjælland – København
Henrik Dencker Broch

Pensionschef  

Telefon 2529 2253 

henpede@danicapension.dk

Morten Dyhrberg Wewer 

Chefkonsulent  

Telefon 4512 6907 

mody@danicapension.dk



Danica Pension

Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby

Telefon 70 11 25 25

danicapension.dk

Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999, CVR-nr. 25 02 06 34, København DK 
Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab, CVR-nr. 24 25 61 46, København DK


