Pensionsordning

Firmanavn

En pensionsordning med
plads til forskellighed

→ Din pensionsordning er placeret i Skandia. Den består af en pensionsopsparing og en række forsikringer, som sikrer dig og din familie, hvis du bliver syg,
ramt af en ulykke eller dør inden din pensionsalder. I denne brochure kan du læse om forsikringerne og de måder, som du kan spare op på:
Skandia Livscyklus er for dig, som ønsker en pensionsopsparing, der helt automatisk tilpasser sig, hvor mange år du
har til din pension. Når du har valgt den investeringsprofil, der passer til dig, investerer vores eksperter dine penge i forskellige fonde. Og de nedjusterer risikoen, efterhånden som du nærmer dig
din pensionsalder.
Skandia Match er for dig, som tror på aktiv investering, men ikke
selv ønsker at holde øje med de finansielle markeder. Din pensionsrådgiver hjælper dig med at vælge den af syv profiler, der passer til
din risikovillighed og opsparingshorisont, og vores eksperter investerer derefter dine penge i forskellige fonde.
Skandia Basic er for dig, som lægger vægt på lave omkostninger
og ønsker at overlade investeringen til vores eksperter. Din pensionsrådgiver hjælper dig med at vælge den af fire profiler, der passer til din risikovillighed og opsparingshorisont. Profilerne består af
en række billige aktie- og obligationsfonde.
Skandia Safe er for dig, der vil være sikker på at få udbetalt det beløb, du gennem årene har indbetalt, når du går på pension. Men vi
placerer også en del af dine penge i aktier og lignende risikofyldte
investeringer, så du har mulighed for at opnå attraktive afkast. Når
det sker, sikrer vi automatisk en del af afkastet årligt, så dit sikrede beløb vokser.
Skandia Link er for dig, som ønsker at tage stilling til investeringen
af din opsparing, så du får indflydelse på dit afkast. Du får adgang
til at handle med mere end 35 fonde fra nogle af verdens dygtigste
fondsforvaltere, som vi nøje har udvalgt, så du altid kan matche din
risikovillighed og opsparingshorisont.
Du kan læse mere om produkterne på skandia.dk/pension, og på
pensionscoach.dk kan du teste, hvilken opsparingsform der passer til dig.

Dine pensionsbidrag
Du betaler

Din arbejdsgiver betaler

I alt

4%

8%

12 %

Dine forsikringer

Du og din familie er sikret økonomisk i tilfælde af, at du fx
mister evnen til at arbejde, får en kritisk sygdom eller dør.
Nedenfor kan du læse om Skandias forsikringer og se, hvordan du og din familie er dækket.
Død
En livsforsikring har til formål at sikre dine nærmeste, hvis du dør
inden din pensionsalder. Den kan bestå af et engangsbeløb og/eller løbende udbetalinger i en bestemt årrække. Vi tilbyder også en
børnepension, som sikrer dine eventuelle børn en årlig udbetaling,
hvis du dør, inden de bliver voksne.
Tab af erhvervsevne
En forsikring ved tab af erhvervsevne har til formål at sikre dig økonomisk, hvis du får nedsat din erhvervsevne som følge af en ulykke,
sygdom eller skade. Forsikringen udbetales månedligt, hvis din erhvervsevne er nedsat med en bestemt procentdel.
Kritisk sygdom
En forsikring mod kritisk sygdom betyder, at vi udbetaler et større skattefrit engangsbeløb til dig, hvis du bliver ramt af visse kritiske sygdomme, fx en hjerneblødning. Du kan bruge pengene, som
du vil – fx til at søge ekspertbehandling i udlandet eller at tage orlov fra dit arbejde.
Sundhedsforsikring
En Lifeline sundhedsforsikring giver dig adgang til individuel og
faglig rådgivning samt hurtig, professionel behandling, hvis du bliver ramt af en lang række sygdomme eller en ulykke. Forsikringen
dækker lige fra forundersøgelse til behandling, efterbehandling og
rekreation. Læs mere om Skandias sundhedsforsikringer på skandia.dk/sundhed.

Pension handler ikke kun
om livet engang i fremtiden,
men om livet lige nu.
→ Vi hjælper dig med at få overblik
Din pensionsrådgiver hjælper dig med at få overblik over
din pensionsordning, når I mødes til din første rådgivningssamtale. Her vælger du også den opsparingsform og de forsikringer, der passer til dig.
Men husk, at dine behov og forventninger ændrer sig igennem
livet. Derfor anbefaler vi, at du og din rådgiver kigger på din
pensionsordning hvert andet år – især hvis du bliver gift/skilt,
skifter job, får børn eller køber/sælger bolig.

Oversigt over dine forsikringer

Skemaet viser, hvordan du er dækket, og hvilke muligheder du har for at tilpasse forsikringerne til dine behov.
Forsikring

Obligatorisk

Tilvalg

Livsforsikring

100 % af lønnen

op til 700 % af lønnen

Tab af erhvervsevne

40 % af lønnen

op til 40 % af lønnen

Kritisk sygdom

180.209 kr.

op til 1.057.291 kr.

Invalidesum
Børnepension
Sundhedsforsikring

op til 25 % af lønnen
Lifeline Plus

Spørgsmål til din pensionsordning

Har du spørgsmål til din pensionsordning i Skandia, er du
velkommen til at kontakte Skandia Direkte.
Ring til os
Alle hverdage 8.30-16.

7012 1213

Chat med os
Alle hverdage 8.30-16

skandia.dk/kontakt

Skriv til os
Døgnet rundt

skandia@skandia.dk

Nu:
Det kan du gøre

→ Book en samtale med din rådgiver
Rådgivers navn
E xxx.xxxxx@skandia.dk
T xxxx xxxx

Det skal være nemt at involvere sig

Involvering skaber resultater – også når det handler om pension.
Disse værktøjer giver dig overblik og gør det lettere for dig at engagere dig i din investering af din opsparing:
mit.skandia.dk
pensionsinfo.dk
Skandia
Kay Fiskers Plads 9 • 2300 København S • T 7012 1213 • skandia.dk
CVR 20952237

måned år

