Få en af Danmarks bedste
pensionsordninger
Vi har valgt Danica Pension som pensionspartner. Dermed er I som medlems
virksomhed sikret adgang til en særdeles attraktiv pensionsordning hos en
engageret og kompetent samarbejdspartner. Helt konkret får I disse fordele:

Natasha Friis Saxberg
Adm. Dir. IT-Branchen

• F
 avorable priser på pensions- og forsikringsløsninger.
• Online pensionstjek, så medarbejderne kan se, om deres pensionsord
ning er i grøn, gul eller rød - og få hjælp, hvis der er noget, de bør ændre.
• Proaktiv kontakt fra Danica Pension, når der i medarbejdernes liv sker
ændringer, som kan betyde, at pensionsordningen skal tilpasses.
• Forhøjet udbetaling i jobafklarings- og ressourceforløb med et årligt
beløb, der sikrer medarbejderen økonomisk tryghed. Danica Pension
har ingen tidsbegrænsning for, hvor længe den forhøjede udbetaling kan
ske, og ydelsen tilbydes uden ekstraomkostninger til alle virksomheder
uanset størrelse.
• Vejledning om alle overenskomstmæssige spørgsmål i relation
til pension.
• VIP- og ledelsesrådgivning inden for eksempelvis skatteoptimering,
formuepleje og investering.
Er du interesseret, eller vil du høre mere?
Så kontakt Danica Pension på 70 13 23 23.
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PENSIONSOPSPARING
danicapension.dk/opsparing

TAB AF ERHVERVSEVNE
danicapension.dk/tae

SUNDHEDSSIKRING
danicapension.dk/sundhedssikring

Du og dine medarbejdere sparer
hver måned op til pension via
lønnen. Vi anbefaler som udgangs
punkt, at I sparer op på en ratepen
sion i Danica Balance Mix middel
risikoforløb. Det er muligt at vælge
andre opsparingsmåder.

Du og dine medarbejdere er fortsat
sikret en månedlig indtægt, hvis
I bliver syge og ikke længere kan
arbejde. Så behøver I ikke bekymre
jer om økonomien, men kan fokusere
på at blive raske.

Du og dine medarbejdere får hurtig
behandling på privathospitaler
udenom offentlige ventelister og mu
lighed for behandling hos en fysio
terapeut, kiropraktor, psykolog mv.
for op til 1,5 mio. kroner om året.
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KRITISK SYGDOM
danicapension.dk/kritisksygdom

DÆKNING VED DØDSFALD
danicapension.dk/dødsfald

SUNDHEDSPAKKE
danicapension.dk/sundhedspakke

Du og dine medarbejdere får et skat
tefrit beløb ved alvorlig sygdom. Det
kan skabe ro i den første svære tid.
Se, hvilke sygdomme vi dækker, på
danicapension.dk.

De nærmeste pårørende får udbe
talt et beløb, hvis du eller dine med
arbejdere dør før pensionsalderen.
Så kan de efterladte blive boende
og fortsætte livet i trygge og kendte
rammer.

Du og dine medarbejdere får hjælp
før, under og efter sygdom. I får bl.a.
tryghed ved sygdom med en second
opinion fra nogle af verdens bedste
læger gennem Best Doctors®, hvis
én i familien bliver syg.
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Du og dine medarbejdere kan se, hvordan I er dækket i netpension eller i Danica Pensions apps.

Vi tager hånd om medarbejderne fra start til slut
I Danica Pension hjælper vi med, at pensionsordningen altid passer til medarbej
derens behov. De får klare anbefalinger til, hvad der bør ske med deres pensions
ordning, når der sker ændringer i den enkeltes liv eller pensionslovgivningen. Så
slipper de for at bekymre sig om, hvornår de skal tjekke pensionen.

Når du får nyt job

Når du bliver gift/skilt,
får børn, køber bolig m.m.

Før, under og
efter du bliver syg

Når du nærmer
dig pension

Særlige fordele med Danica Pension
DANMARKS BEDSTE SUNDHEDSKONCEPT

SÆRLIGE FORDELE GENNEM DANSKE BANK

Vores unikke sundhedspakke giver blandt andet adgang
til en second opinion fra nogle af verdens bedste læger
via Best Doctors®, hvor 14 % har fået ændret
diagnosen. Og vi hjælper jer med at
navigere i det offentlige behandlings
system.

Vi giver dig og dine
medarbejdere adgang
til en lang række
fordele i Danske Bankkoncernen. Jeres pen
sionsordninger tæller
nemlig med i Danske
Banks kundeprogram.
Dermed har I mulighed for at få adgang til mere attrak
tive rabatter og priser i Danske Bank, home, Realkredit
Danmark og Danske Forsikring.

Vi gør også en særlig indsats mod
lidelser i bevægeapparatet og stress.
Inden for stress er eks. 16 % flere
kommet tilbage i arbejde, og sygdoms
forløbene er forkortet med 30 %.

MEST ENKLE ONLINE-VÆRKTØJER

STØRST TILGÆNGELIGHED

Vi har de mest enkle online-værktøjer, udviklet sammen
med Danske Bank. Eksempler er vores prisvindende
Danica PensionsTjek,
Netpension Firma,
mobil- og tabletløsnin
ger. Vi tilbyder også
vores værktøjer på
engelsk – til glæde
for dine udenlandske
medarbejdere.

Med Danica Pension får du og dine medarbejdere branchens største
tilgængelighed. Udover normale
åbningstider tilbyder vi også net
møder om aftenen og hver lørdag,
så dine medarbejdere kan få
klare anbefalinger til deres
pensionsordning, når det
passer dem.

KONTAKT OS
Danica Pension er klar til at hjælpe på 70 13 23 23
Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsselskab af 1999, CVR-nr. 25 02 06 34, København DK

