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DIT LIV – DIN ØKONOMI
og PenSam
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TRYGHED I DIN ØKONOMI - HELE LIVET
Din pension i PenSam er med til at sikre dig en god indtægt, når du slutter på
arbejdsmarkedet.
Også før pensionsalderen giver pensionen dig og din familie økonomisk tryghed
med beløb, der kan blive udbetalt, hvis dit helbred skulle svigte, eller du mister
livet. Du kan se på dit pensionsoverblik, præcis hvordan du er dækket.
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DIT ARBEJDSLIV

DIT PENSIONSLIV

Forsikring ved tab af arbejdsevne,
alvorlig sygdom og død

Pension så længe
du lever
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DIT HVERDAGSLIV
Fair bank og billig forsikring af dine ting
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Når du har pension i PenSam, har du også ret til at bruge de gode tilbud,
PenSam Bank og PenSam Forsikring har til dig. Der kan være mange penge
at spare i hverdagen.
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DERFOR HAR DU DIN PENSION HOS OS
Når du bliver ansat i et job, hvor dine arbejdsvilkår typisk er aftalt mellem
FOA - Fag og Arbejde og din arbejdsgiver, er det en del af denne overenskomst,
at din arbejdsgiver skal indbetale til din pensionsordning i PenSam.

NYT JOB

OVERENSKOMST:
DIN ARBEJDSGIVER
+

PENSIONSORDNING
I PENSAM

Din pensionsordning i PenSam er først og fremmest opsparing til pension.
Men den er også et økonomisk sikkerhedsnet med forsikringer, der
ved alvorlig sygdom
kan blive udbetalt, hvis der skulle ske dig noget, mens du
(visse kritiske sygdomme)
stadig er på arbejdsmarkedet.
ved tab af arbejdsevne
(PenSam førtidspension)

ved dødsfald
(gruppelivssum)

På pensam.dk kan du læse mere om PenSam, og på dit
pensionsoverblik fra PenSam kan du altid se, hvad der gælder præcis for dig.
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HAR DU PENSION FLERE STEDER?
SAML DEN OG FÅ MERE UD AF PENGENE
RING 44 39 39 39
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DU SPARER OP TIL EN GOD PENSION
En stor del af indbetalingen bruges til opsparing til din alderspension.
Din opsparing investeres og forrentes, så vi kan sikre dig så høj en
udbetaling som muligt.
Du får udbetalingen hver eneste måned fra du går på pension,
og så længe du lever. Udbetalingen kan typisk begynde 5 år før,
du kan få folkepension, hvis du er holdt op med at arbejde.
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FØLG MED PÅ DIT PENSIONSOVERBLIK
Ud fra din månedlige indbetaling beregner vi, hvor stor en udbetaling du har udsigt til
at få, når du går på pension, og hvilke forsikringer du kan have.
Beregningen af din pension og dine forsikringsdækninger er blandt andet baseret på,
at indbetalingerne fortsætter som i dag. Udbetalingerne kan derfor ændre sig, hvis du
for eksempel:
• går op eller ned i arbejdstid
• får lønforhøjelse
• holder orlov eller bliver ledig
• stopper med at arbejde
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HVAD FÅR DU I PENSION?
SAMMENLIGN DIN LØN OG PENSION PÅ
pensam.dk/pensionsberegner
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DIN PENSION  DU BESTEMMER
Din pension i PenSam er ﬂeksibel. Du kan selv være med til at bestemme, hvad
indbetalingerne skal bruges til. Du kan ændre på nogle af forsikringsdækningerne
eller vælge en anden type opsparing – for eksempel et engangsbeløb udover din
livsvarige pension.

DETTE KAN DU ÆNDRE:
Førtidspension

Livsvarig alderspension

DETTE KAN DU VÆLGE TIL OG FRA:
Ægtefælle-/samleverpension

Engangsudbetaling

Individuel børnepension

FORSIKRING

OPSPARING TIL PENSION

Vælger du højere forsikringsdækninger, sparer du mindre op.
Dine valgmuligheder afhænger af din alder og størrelsen af indbetalingen. Ring til os.
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VIL DU HAVE MERE I PENSION?
INDBETAL EKSTRA HVER MÅNED
HØR HVORDAN PÅ 44 39 39 39
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TRÆT AF SORT SNAK?
I PENSAM ER ØKONOMI TIL AT FORSTÅ
PRØV SELV PÅ 44 39 39 39

11

VI HAR ALT
HVAD DU BEHØVER I PENSAM
gratis rådgivning og
nyhedsbreve om
økonomi
en bank med
billige lån og
næsten ingen
gebyrer
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nogle af landets
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forsikringer til
dine ting

pension så længe du lever

Følg med på pensam.dk/nyhedsbrev

SKAL JEG RINGE TIL PENSAM?
 JA
Fik du ikke svar på dine spørgsmål om pension, eller vil du gerne
høre om gode tilbud på bank eller forsikringer, så ring

 MÅSKE
Er du lidt utryg ved pengesager, eller i tvivl om hvad du skal spørge om,
så ring alligevel, for i PenSam er vi på talefod med din økonomi

PENSAM

44 39 39 39
www.pensam.dk
PenSam - Jørgen Knudsens Vej 2 - 3520 Farum - pensam@pensam.dk
PenSam Liv forsikringsaktieselskab - CVR-nr. 14 63 89 03 - Hjemsted Furesø, Danmark
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Har du styr på din pension, og er du ikke interesseret i, om du kan spare penge
på at ﬂytte bank og forsikringer til PenSam, behøver du ikke at ringe
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