
Din virksomhed: 
Indsæt evt. firmastempel

har oplyst, at de ved en fejl har indbetalt bidrag for dig til Industriens Pension.

Du har tidligere modtaget pensionsbevis og andet materiale, der har indeholdt 
oplysninger om, hvilke dækninger du kan være berettiget til fra Industriens Pension.

Hvis vi betaler bidragene tilbage til din arbejdsgiver vil det betyde, at du bliver stillet,
som om din virksomhed ikke havde indbetalt bidrag for dig til Industriens Pension. 

Hvis du er enig i, at din virksomhed ikke skulle have indbetalt for dig, og at bidragene
skal returneres, skal vi bede dig underskrive dette brev og aflevere til din arbejdsgiver.

Ved din underskrift giver du også afkald på enhver form for forsikringsdækninger eller
andre ydelser fra Industriens Pension som følge af indbetalingerne fra din
arbejdsgiver, og det medlemskab af Industriens Pension, der i den anledning blev
oprettet, annulleres. Derfor skal du helt se bort fra pensionsbevis og andet materiale,
som vi fejlagtigt har sendt til dig.

Du skal endvidere være opmærksom på, at hvis bidragene indbetales til et andet 
pensionsselskab efterfølgende, kan det være, at dine dækninger først træder i kraft fra
denne dato.

Hvis du er i tvivl, om du har ret til ydelser fra Industriens Pension, f.eks. fordi du har
haft en kritisk sygdom eller har mistet en del af din erhvervsevne af helbredsmæssige
årsager, anbefaler vi, at du kontakter Kundeservice på tlf. nr. 70 33 70 70, inden du 
underskriver.

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har andre spørgsmål.

Ved min underskrift erklærer jeg mig enig i, at mit medlemskab af Industriens Pension 
annulleres. 

Annullering af dit medlemskab af Industriens Pension

Fornavn og efternavn Cpr-nr. 

Industriens Pensionsforsikring A/S
Nørre Farimagsgade 3
DK - 1364 København K  

www.industrienspension.dk 
Medlemsserivce telefon + 45 70 33 70 70 
medlemsservice@industrienspension.dk

CVR-nr. 16614130
Virksomhedsservice telefon + 45 70 33 20 40
virksomhedsservice@industrienspension.dk
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