
Danica Pensionsforsikring A/S,
CVR-nr. 16 42 00 18
København DK

Danica Pension • Parallelvej 17 • 2800 Kgs. Lyngby • Danmark
Telefon 70 11 25 25
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Forsikringsselskabet Danica,
Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 
CVR-nr. 25 02 06 34 
København DK

Danica Pension,
Livsforsikringsaktieselskab
CVR-nr. 24 25 61 46 
København DK

Koncernsamtykke 
Danica Pension ønsker at tilbyde dig den bedst mulige rådgivning og det højest mulige serviceniveau.

Derfor vil vi gerne bede om dit samtykke til at udveksle oplysninger mellem koncernens selskaber Danske Bank, 
Realkredit Danmark og Danica Pension. Med Danica Pension menes Forsikringsselskabet Danica, Skadefor-
sikringsaktieselskab af 1999 og Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab.

Med en underskrift på denne samtykkeerklæring giver du tilladelse til, at vi kan udveksle oplysningerne. 
Du kan naturligvis altid få oplyst, hvad vi har registreret om dig. 

Du kan altid trække samtykket tilbage. Dette kan du gøre i Netpension, ved at ringe til os på tlf. 70 11 25 25 eller 
kontakte os via danicapension.dk.  

Hvorfor udveksler vi oplysninger?
Samtykkeerklæringen giver os f.eks. mulighed for at kontakte dig, hvis du med fordel kan omlægge dit realkreditlån, 
ligesom vi eksempelvis kan give en bedre pensionsrådgivning, når vi har adgang til relevante data i både banken og 
Danica Pension. Samtidig kan vi sikre, at du i langt højere grad kun får informationer og markedsføring om det, der  
er interessant for dig. 

Oplysningerne gør naturligvis også administrationen nemmere. Det er mest en fordel for os, men det sikrer også, 
at du f.eks. får en rente, der står mål med dit engagement i hele koncernen.

Samtykke

Jeg tillader hermed, at alle registrerede oplysninger om mig kan udveksles mellem Danske Bank, Realkredit 
Danmark og Danica Pension. De oplysninger der med dette samtykke kan udveksles, er
– personlige oplysninger som f.eks. navn, adresse og cpr.nr.
– engagementsoplysninger som f.eks. hvilke produkter jeg har, aftalegrundlaget, størrelsen af lån og indestående

på konti og depoter, restgælds- og renteoplysninger samt oplysninger om eventuelle restancer
– indtægts- og formueforhold herunder eventuelle oplysninger om ejendom(me).

Eventuelle helbredsoplysninger, jeg har givet Danica Pension, vil aldrig blive udvekslet med de andre selskaber.

 Oplysningerne kan udveksles til både rådgivning, administrative formål, herunder kreditvurdering inkl. rentefastsæt- 
 telse, og for at kunne sende mig markedsføringsmateriale fra Danske Bank, Realkredit Danmark og Danica Pension.
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