
TILMELDING TIL PENSIONSORDNINGEN 
FOR MEDARBEJDERE I

Danica Pension • Parallelvej 17 • 2800 Kgs. Lyngby • Danmark
Telefon 70 11 25 25

CVR-nr.:

Medarbejdergruppe:

Forsikringsselskabet Danica,
Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 
CVR-nr. 25 02 06 34 
København DK

Danica Pension,
Livsforsikringsaktieselskab
CVR-nr. 24 25 61 46 
København DKD
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Indbetaling til anden aldersopsparing

Indbetaling til anden ratepension

Danica Pension skal tage højde for, at jeg i år kun bruger                              kr. / hvert år bruger                              kr. til anden aldersopsparing

Danica Pension skal tage højde for, at jeg i år kun bruger                              kr. / hvert år bruger                              kr. til anden ratepension

Beløbet 

Beløbet 

er fast

er fast

reguleres i forhold til lovens maksimum for aldersopsparing.

reguleres i forhold til lovens maksimum for ratepension.

Garanti

Valg af garanti

Ændring af garanti koster et beløb, som vi trækker fra din Danica Balance-konto.

Danica Balance – Ingen Garanti

Danica Balance – Garanti 10 år før pension 
Garantiperioden begynder 10 år før det aftalte udbetalings- 
tidspunkt eller et eventuelt aftalt investeringsudløb.

Danica Balance – Garanti hele perioden 
Garantiperioden begynder ved oprettelsen.

Bemærk: 
For pensionsordninger oprettet før 18. septem-
ber 2014 og med investeringsudløb begynder 
garantiperioden 10 år før investeringsudløbet.

Investeringsudløbet er fastsat til den tidligste 
pensionsudbetalingsalder ifølge pensionsbe-
skatningsloven, medmindre andet er aftalt  
her år. 

Valg af investeringsmåde – Investeringsmåden fastlægger, hvordan mine indbetalinger og min opsparing investeres

Ingen garanti eller 10-årig garanti Garanti hele perioden

100% Offensiv

100% Defensiv

Jeg vælger garanti hele perioden

Mix middel risikoforløb

Mix lavt risikoforløb

Jeg vælger følgende investeringsmåde:

I garantiperioden investerer vi efter en særlig investeringsmåde for opspa-
ring med garanti, hvor vi løbende tilpasser andelen af offensive investe-
ringsfonde i dit Balance-depot, når vi skønner, det er hensigtsmæssigt,  
eller det er nødvendigt for, at vi kan opfylde garantien. Mix højt risikoforløb 100% Mix

Mix lav fast risiko

Mix middel fast risiko

Mix høj fast risiko

Ændring af investeringsmåde koster et beløb, som vi trækker fra saldoen på din pensionskonto.

Pensionsordning i Danica  Balance

Pensionen skal træde i kraft/ændres den 01.          20

Pensionen træder i kraft 
på ansættelsesdatoen:

Pensionsbestemmende årsløn

Ansættelsesdato

kr.

Obligatorisk bidrag ialt  % af løn

Medarbejderoplysninger

Administration/salg 

Navn

Adresse

Stilling

Beskriv arbejdets art (jobfunktion)

CPR-nr.

E-mail privatE-mail arbejde 

By

Evt. bijob

Postnr.

Erhverv (Branche/Virksomhed)

Tilsyn/instruktion Alt arbejde inden for fagetMit arbejde består af

Dine forsikringsdækninger fremgår af den til enhver tid gældende overenskomst mellem din arbejdsgiver og Danica Pension.
Den del af pensionsordningen, der ikke anvendes til forsikringsdækninger, placeres på dækning ved alderspensionering.

Ja Nej
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Helbredsoplysninger

Oprettelsen kan kræve afgivelse af helbredsoplysninger. Vi sender en mail til dig med et link til helbredsoplysningerne, hvis det er relevant.

Forsikrede= 
forsikrings-
tageren

 Forsikringsydelsen udbetales til forsikringstageren, hvis denne lever, eller til forsikringstagerens nærmeste  
 pårørende. 
  
Nærmeste pårørende er i prioriteret rækkefølge ægtefælle/registreret partner, en samlever, der opfylder neden-
stående krav, livsarvinger, arvinger efter testamente og arvinger efter arveloven. Efterlades ingen nærmeste 
pårørende sker udbetalingen til boet.
 
For at være omfattet af nærmeste pårørende skal samleveren leve sammen med forsikringstageren på fælles 
bopæl på dødsfaldstidspunktet. Herudover skal samleveren enten vente, have eller have haft et barn sammen 
med forsikringstageren i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet.

 Anden Begunstigelse. Særlig begunstigelseserklæring vedlagt.

Du skal være opmærksom på, at det ved dom kan bestemmes, at hele eller en del af udbetalingen skal tilfalde 
din ægtefælle eller en livsarving i stedet for den begunstigede.

 Udbetalingsbestemmelsen fortsætter uændret.

Udbetalingsbestemmelser/begunstigelseserklæring

Ejerforhold

Investering

Indbetaling

Fratrædelse

Medarbejderen er ejer af pensionen, men kan ikke råde over pensionen uden arbejdsgivers accept, så længe 
aftalen gælder. Det er Danica Pension, som ejer investeringsforeningsbeviserne.

Arbejdsgiver har ingen indf lydelse på medarbejderens indbetalingsprofil, og medarbejderen kan frit handle ud 
fra de investeringsforeningsafdelinger, som Danica Link udbyder.

Arbejdsgiveren indbetaler bidraget til Danica Pension, så længe aftalen består. Danica Pension lader ikke 
dækningen ophøre p.g.a. manglende indbetaling, medmindre Danica Pension mindst 14 dage forinden skriftligt 
har givet medarbejderen besked herom.

Arbejdsgiveren giver Danica Pension skriftlig besked, hvis medarbejderen fratræder. Danica Pension tilbage-
betaler indbetaling, der er betalt for tiden efter fratrædelsen, til arbejdsgiver. Ved medarbejderens fratrædelse 
bortfalder arbejdsgivers forpligtelse efter denne aftale.

Ejerforhold – Danica Link
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Jeg oplyser, at den begærede dækning ved tab af erhvervsevnen og eventuelt øvrige lignende dækninger (tab af erhvervs evnen, erhvervs-
udygtighedsforsikring, invaliderente, invalidepension, tjenestemandspension m.m., dog ikke offentlige pensioner) ikke sammenlagt udgør 
mere end 80% af min indtægt ved personligt arbejde.

Jeg er klar over, at jeg ikke modtager en omsættelig police. I stedet modtager jeg en dækningsoversigt, der ikke er et omsætnings papir. 
Mine dispositionsmuligheder over forsikringen er ikke indskrænket, dog skal enhver disposition altid meddeles Danica Pension skriftligt.

Forsikringen er etableret efter gældende overenskomst/rammeaftale med arbejdsgiveren/brancheorganisation/forening og Danica 
Pension.
 
Jeg bemyndiger arbejdsgiver til at optræde på mine vegne for så vidt angår følgerne af manglende indbetaling.
 
Jeg er klar over, at Danica Pension forudsætter, at de anførte udbetalinger og præmien for den ønskede forsikringsdækning er i overens-
stemmelse med selskabets forsikringsbetingelser og tarifgrundlag, som er anmeldt til Finanstilsynet.
 
Jeg er klar over, at Danica Pension kan forlange tilfredsstillende helbredsoplysninger.
 
Jeg er blevet orienteret om omkostningerne ved at oprette og administrere denne ordning. 
 
Jeg er gjort bekendt med forsikringens beskatningsforhold, og med at ordningen kan have indf lydelse på tildeling af sociale ydelser og 
efterløn.
 
Jeg er indforstået med, at hvis jeg f lytter fra Danmark eller bliver udstationeret inden for de næste fem år (10 år for hovedaktionærer), 
kan jeg risikere at blive beskattet tilbage i tid, hvis jeg indbetaler mere end 20 procent af min løn til pensionsordningen. 
 
Jeg accepterer, at dansk ret skal anvendes på hele forsikringsforholdet. Hvis forsikringstageren bor uden for Danmark, vil bopæls landets 
ufravigelige regler dog skulle anvendes frem for dansk ret.

Vores rådgivning omfatter kun vores egne produkter og er derfor ikke uafhængig. Du kan læse mere om vores produkter og services på 
danicapension.dk 
 
Jeg er informeret om, at ueninghed mellem mig og Danica Pension om forsikringen i øvrigt kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring, 
jf. forsikringsbetingelserne.

Jeg giver afkald på skriftlig information om bl.a. afkastberegning og regler for beregning af tilbagekøbs- og fripoliceværdi, inden aftalen 
indgås, mod at jeg modtager disse i forbindelse med, at Danica Pension sender dækningsoversigt og forsikringsbetingelser.

Jeg ønsker ikke at give afkald på skriftlig information om bl.a. afkastberegning og regler for beregning af tilbagekøbs- og fripoliceværdi, 
inden aftalen indgås. Sæt kryds her:

Som kunde i Danica Pension vil du modtage dine breve elektronisk. 

 Jeg ønsker ikke at modtage breve elektronisk fra Danica Pension.

Jeg giver Danica Pension samtykke til internt at udveksle alle oplysninger om mig, de får i forbindelse med mine pensioner og dækninger, 
så de kan rådgive mig bedst muligt.
 
Udvekslingen gælder oplysninger om
• min person, for eksempel navn, adresse og CPR-nr., og mit helbred
• de produkter, jeg har hos Danica Pension, og oplysninger, der relaterer sig hertil, for eksempel typer af dækninger, størrelsen af   
 udbetalinger, depoter og indbetalinger.

Danica Pension er en koncern, der består af Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 og Danica Pension, 
Livsforsikringsaktieselskab. 

Jeg giver samtidig samtykke til, at Danica Pension kan sende postomdelt markedsføringsmateriale til mig.

 Jeg ønsker ikke at modtage postomdelt markedsføringsmateriale fra Danica Pension.

Information på mail

 Jeg giver samtykke til at modtage e-mails fra Danica Pension med rådgivning, anbefalinger og information om eksisterende og nye
 muligheder inden for pension, opsparing og forsikringer.

Jeg kan altid få oplyst, hvilke samtykker jeg har givet, hvilke oplysninger Danica Pension kan give videre i kraft af det  enkelte samtykke, 
hvad formålet med det enkelte samtykke er, og hvem Danica Pension kan give oplysningerne til.

Jeg erklærer hermed, at mine besvarelser og oplysninger er i overensstemmelse med sandheden, og at jeg intet har fortiet. Jeg er klar 
over, at forsikringen kan nedsættes eller ophæves, hvis svarene ikke er fuldt sandfærdige, eller fortielser har fundet sted.    

Erklæring
Tab af erhvervs evne

Dæknings oversigt 

Overenskomst

Udbetaling/Præmie

Omkostninger

Beskatningsforhold

Flytning til udlandet 
(PBL § 19 A-E) 

Lovgivning

Rådgivning

Ankenævns-
behandling

OBS!
Afkald på information

Elektronisk post

Samtykkeerklæring 

Ukorrekte 
oplysninger

Underskrift

Dato Underskrif t

Side 3 af 3


	Navn i toppen: 
	CVR i toppen: 
	Medarbejder: 
	Text3: 
	Text33: 
	Text4: 
	Text5: 
	Check1: Off
	Text44 løn: 
	Text6: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	E-mail arbejde: 
	E-mail privat: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Check2: Off
	Check9: Off
	Check10: Off
	Text155: 
	Text1555: 
	Check3: Off
	Text156: 
	Text1556: 
	Check33: Off
	Check Box99: Off
	Elektronisk post: Off
	Check Box9: Off
	Jeg giver samtykke til at: Off
	Text18: 
	Check Box70: Off
	Text74 rate: 
	Check Box76z: Off
	Check Box76: Off
	Forsikrede forsikringstageren: Off


