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Q&A – AP Pensions køb af Skandia
Q1. Hvorfor er Skandia Danmark blevet solgt/købt?
A1 Skandia i Danmark er en attraktiv virksomhed med gode pensions- og forsikringsløsninger. Derfor
har AP Pension ønsket at købe Skandia i Danmark. Det er vigtigt at understrege, at købet skal
godkendes af de danske myndigheder, inden det bliver gennemført. Indtil det sker – forventeligt inden
årsskiftet – fortsætter vi med at være Skandia, og din ordning fortsætter som hidtil.
Q2. Hvad betyder det for min pensions-, forsikrings-, sundhedsordning?
A2 Lige nu får det ingen betydning for dig som kunde. Din pensionsordning hos Skandia fortsætter
helt på samme vilkår som hidtil. Og indtil købet er godkendt af myndighederne, så fortsætter vi med at
være Skandia. Du skal derfor også fortsat kontakte Skandia, hvis du har spørgsmål til din pension,
dine forsikringer, hvis du får brug for din sundhedsforsikring eller nogle af dine andre forsikringer.
Q3. Hvad sker der med min pension/forsikring/sundhedsordning, når AP Pension overtager
Skandia?
A3 Når myndighederne har godkendt købsaftalen, overtager AP Pension dit kundeforhold (din
pension/forsikring/sundhedsordning) hos Skandia. I den forbindelse sikrer regler fra Finanstilsynet, at
din pension og/eller forsikringer fortsætter på samme vilkår som hidtil. Du vil altså forsat have den
samme pensionsopsparing og/eller de samme forsikringer på de samme vilkår. Det bliver bare hos AP
Pension i stedet for hos Skandia.
Q4. Skal jeg gøre noget i forbindelse med skiftet til AP Pension?
A4 Nej, du skal ikke foretage dig noget. Dit kundeforhold overgår helt automatisk til AP Pension.
Q5. Skal jeg betale mere for mine forsikringer hos AP Pension?
A5 Det er vigtigt at pointere, at Finanstilsynets regler sikrer, at din pension og/eller forsikringer
fortsætter på samme vilkår som hidtil, efter købet træder i kraft. Det betyder, at AP Pension kun kan
foretage ændringer i vilkår, priser m.m. jf. de vilkår, du er omfattet af i dag.
Q6. Får jeg den samme dækning på min sundhedsforsikring/tab af erhvervsevne-forsikring hos
AP Pension?
A6 Regler fra Finanstilsynet sikrer, at dine forsikringer fortsætter på samme vilkår som hidtil. Du
beholder altså din nuværende ordning. Den kører bare videre i AP Pension, når myndighederne har
godkendt købet.
Q7. Kan AP Pension ændre i dækningen på min sundhedsforsikring/tab af erhvervsevneforsikring?
A7 Regler fra Finanstilsynet sikrer, at din forsikring fortsætter på samme vilkår som hidtil. Men ligesom
vi i dag kan varsle ændringer i dækningen, så vil AP Pension også, når de overtager din forsikring,
kunne varsle ændringer inden for de vilkår, der gælder i dag.
Q8. Bliver Skandia/AP Pension ved med at udbetale min pension?
A8 Ja, vi bliver ved med at udbetale pension til dig. Når AP Pension – efter myndighedernes
godkendelse – overtager Skandia, vil de stå for udbetalingen af din pension. Regler fra Finanstilsynet
sikrer, at AP Pension til den tid overtager vores forpligtelse til dig.
Q9. Bliver Skandia/AP Pension ved med at udbetale min forsikring?

A9 Ja, vi bliver ved med at udbetale din forsikring til dig. Når AP Pension – efter myndighedernes
godkendelse – overtager Skandia, vil de stå for udbetalingen af din forsikring. Regler fra Finanstilsynet
sikrer, at AP Pension til den tid overtager vores forpligtelse til dig.
Q10. Bør jeg overveje at flytte min pensionsordning/sundhedsforsikring til et andet selskab?
A10 Nej. I første omgang fortsætter dine ordninger hos os på samme vilkår som hidtil. Så indtil købet
er godkendt af myndighederne, fortsætter vi med at være Skandia. Når AP Pension – efter
myndighedernes godkendelse – overtager Skandia, vil dine ordninger helt automatisk blive overført til
AP Pension, hvor de vil fortsætte med samme vilkår, som du har hos os. Til den tid vil du modtage
mere information fra AP.
Q11. Jeg har allerede en pensionsopsparing hos AP – kan jeg få lagt dem sammen?
A11 Indtil købet af godkendt af myndighederne, fortsætter vi med at være Skandia. Når AP Pension –
efter myndighedernes godkendelse – overtager Skandia, vil dine ordninger hos os helt automatisk
blive overført til AP Pension, hvor de vil fortsætte med samme vilkår, som du har hos os. Til den tid
kan du spørge AP Pension, om det er muligt at få lagt dine ordninger sammen til en.
Q12. Er det en fordel for mig, at blive kunde i AP Pension?
A12 AP Pension har en lang erfaring med at levere pensions- og forsikringsydelser i Danmark. Så der
er ikke umiddelbart nogen grund til at tro, at du ikke også fremover vil have en konkurrencedygtig
pensions- og forsikringsløsning.

