Få en attraktiv pensionsaftale i Danica Pension

Tryghed for dine
medarbejdere og
deres familier
Nu kan du og dine medarbejdere få en attraktiv pensionsaftale i samarbejde med Danica Pension. I får både
pensionsopsparing og forsikringer, der dækker jer og
jeres familier, hvis I bliver syge eller dør. Og det er nemt
at komme i gang.
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I får blandt andet:
Favorable priser på pensions- og forsikringsløsninger.
Proaktiv kontakt og individuel rådgivning. Vi tager fat i
jer, når I bør tjekke og tilpasse jeres pensionsordning
– så I og jeres familier altid er dækket bedst muligt.
Hjælp til at styrke jeres sundhed og forebygge sygdom,
så I kan komme de små problemer til livs, før de bliver
større. Og er skaden sket, har I mulighed for at få hurtig
behandling og økonomisk støtte.

Mulighed for rabatter hos Danske Bank, home og
Realkredit Danmark, fordi jeres pensions-ordning tæller
med i Danske Banks kundeprogram.
Vejledning om overenskomstmæssige spørgsmål i
relation til pension.
Er I interesserede, eller vil I høre mere?
Så kontakt Danica Pension på 70 13 23 23.

Meget mere end en opsparing
Ingen ved, hvad fremtiden bringer. Vi hjælper jer med at være på forkant med jeres pensionsordninger, så I er rigtigt
sikret i dag, i morgen og i fremtiden. Opsparing til pension er kun en del af pensionsordningen hos os. Med vores
sundhedstilbud er I også dækket med effektiv sygdoms- og skadeforebyggelse, hurtig behandling og vedvarende
opfølgning. Vi er med jer hele vejen. Læs mere på danicapension.dk/saadan-hjaelper-vi-dig

�
Pensionsopsparing
danicapension.dk/opsparing

�
Kritisk sygdom
danicapension.dk/
kritisksygdom

�
Tab af erhvervsevne
danicapension.dk/tae

�
Dækning ved dødsfald
danicapension.dk/dødsfald

�
Sundhedssikring
danicapension.dk/
sundhedssikring

�
Sundhedspakke
danicapension.dk/
sundhedspakke

Følg med i jeres pensionsordning

�

�

I får et hurtigt overblik over jeres pension
og forsikringer i app’en Mobilpension. I kan
også se jeres pensionsopsparing i app’en
Mobilbank, hvis I er kunder i Danske Bank.

I kan følge med i jeres pensionsordning i
netpension. Log på fra danicapension.dk

Sådan får I klare anbefalinger til jeres pension – direkte i jeres indbakke
Det kan være svært selv at huske at tilpasse pensionsordningen, når livet ændrer sig. Livsændringer kan have stor
betydning for jeres pensionsordning. Måske har I brug for at sikre jeres familie bedre, hvis I skulle miste erhvervsevnen.
Omvendt kan I få brug for mindre, hvis børnene flytter hjemmefra, eller I flytter til en mindre bolig. Derfor tager vi fat i jer
med Danica Update, når I bør tjekke og tilpasse jeres pensionsordning, for eksempel:

� � �� �
Når du får nyt job,
eller stiger i løn

Når du bliver
gift

Når du flytter

Med værktøjer der kan
øge din trivsel

Når du nærmer
dig pension

Bæredygtighedshensyn: En naturlig del af jeres pensionsopsparing
Jeres pensionsopsparinger bliver investeret, så de
passer til den enkelte medarbejders liv. Vi tager højde
for, hvornår den enkelte medarbejder ønsker at gå på
pension, og hvor risikovillig medarbejderen er. Vi tager
hensyn til bæredygtighedsforhold, når vi investerer jeres
opsparinger for at give jer den bedst mulige pensions-

opsparing. Samtidig har vi fokus på, at jeres pensionsinvesteringer også bidrager til at skabe et mere bæredygtigt samfund.
Læs mere på
danicapension.dk/ansvarlige-investeringer

Vil I høre mere om, hvordan I kan få en pensionsordning, der passer til jer?

�

Ring til os på
70 13 23 23

�

Skriv til os på
kontakt@danicapension.dk

