Bine ați venit la Industriens Pension
Angajarea dumneavoastră vine la pachet cu un fond de pensii de la Industriens Pension.
Fondul de pensii vă oferă securitate financiară la bătrânețe, precum și ajutor în cazul în
care nu veți mai putea munci.

Când sunteți eligibil(ă) pentru a beneficia de fondul de pensii?
Aveți dreptul să beneficiați de fondul de pensii de la Industriens Pension dacă aveți vârsta de 18
ani sau peste și ați lucrat cel puțin două luni în baza unui contract colectiv de muncă pe baza
unui fond de pensie administrat de Industriens Pension.
În cazul în care, la data de începere a angajării aveți deja un fond de pensii similar de la locul
de muncă anterior, angajatorul dumneavoastră trebuie să plătească respectivele contribuții la
pensie din momentul în care începe angajarea.

Cum este structurat fondul?
Fondul dumneavoastră de pensii deschis la Industriens Pension este alcătuit din două părți:
Economiile pentru pensii și anumite polițe de asigurare.

Economiile pentru pensii
Majoritatea membrilor economisesc pentru trei tipuri diferite de pensii:
1. Pensie pe viață: plătită lunar din momentul în care vă pensionați și până la deces.
2. Pensie în tranșe: plătită lunar pentru primii zece ani după pensionare.
3. Economii pentru pensia pentru limită de vârstă: plata unei sume forfetare pe care o puteți primi
când vă pensionați.

Asigurare pentru boli grave
Puteți primi o sumă forfetară neimpozabilă în cazul în care dezvoltați o boală sau o
afecțiune acoperită de asigurarea respectivă. În general, suma este de 100.000 DKK.
Ce afecțiuni sunt acoperite de asigurare?
În general, vi se poate plăti suma respectivă dacă sunteți diagnosticat(ă) cu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anumite tipuri de cancer malign
Cheaguri de sânge la inimă
Operație de bypass sau angioplastie pentru tratarea calcificării coronariene
Intervenție chirurgicală asupra valvelor inimii
Boli aortice
Atac cerebral (hemoragie cerebrală/cheag de sânge pe creier)
Consecințele encefalitei sau meningitei
Dilatarea în formă de sac a arterelor cerebrale
Anumite tumori benigne ale creierului și coloanei vertebrale
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scleroză multiplă (MS)
Boala neuronilor motori
Anumite forme de distrofie musculară
Boala Parkinson
Boala Alzheimer
Consecințele infecției cu Borrelia
SIDA
Cedarea organelor interne
Orbire
Pierderea auzului
Arsuri grave, degerături sau arsuri chimice
Boli de inimă (cardiomiopatie)
Demența cu corpi Lewy

În ceea ce privește diagnosticul, avem o serie de cerințe. Cerințele sunt prevăzute în condițiile
noastre de asigurare.
Puteți beneficia de plăți în baza asigurării de mai multe ori
Puteți primi din nou plata unei sume în baza asigurării pentru boli grave în cazul în care
sunteți diagnosticat(ă) cu o altă boală.

Acoperirea asigurării pentru pierderea capacității de muncă
Puteți primi ajutor din asigurare în cazul în care nu mai puteți munci din cauza unei boli sau a
unui accident. Plata depinde de măsura în care a fost redusă capacitatea dumneavoastră de
muncă:
•
•

În cazul în care pierdeți cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, puteți primi o sumă
forfetară neimpozabilă. În general, suma este de 100.000 DKK.
În cazul în care pierdeți două treimi din capacitatea de muncă, puteți primi atât o sumă
forfetară neimpozabilă, cât și o pensie de invaliditate, care va fi plătită până ajungeți la vârsta
de pensionare.

Asigurarea în caz de deces
În cazul în care decesul dumneavoastră survine înainte de pensionare, persoanele aflate în
întreținerea dumneavoastră vor primi toate economiile pentru pensie sau, cel puțin, o sumă
forfetară neimpozabilă. În cazul în care dețineți un NemID, vă puteți autentifica pe site-ul
industrienspension.dk pentru a vedea valoarea sumei.

Vă puteț i transfera pensiile la noi
În cazul în care aveți alte economii pentru pensie, deseori este o idee bună să le transferați la
noi. Evitați plata comisionului de administrare al altei societăți de asigurări de pensii, iar noi nu
percepem comision de transfer. Puteți transfera cu ușurință banii imediat ce v-ați autentificat pe
site-ul industrienspension.dk.
Altfel, ne puteți suna și vă vom ajuta.

2

Când nu veț i mai munci
Când nu veți mai plăti contribuții la fondul de pensii, va trebui să vă hotărâți ce veți face cu
economiile și cu polițele de asigurare.

Polițele dumneavoastră de asigurare
În cazul în care nu veți mai munci, angajatorul dumneavoastră va înceta să mai efectueze plăți
în contul de economii pentru pensii. În mod normal, veți păstra polițele de asigurare o perioadă
de un an, însă puteți prelungi această perioadă pentru încă doi ani.
Acest lucru vă va garanta faptul că atât dumneavoastră, cât și familia dumneavoastră sunteți
asigurați din punct de vedere financiar în cazul în care vă veți îmbolnăvi grav, vă veți pierde
capacitatea de muncă sau în cazul decesului dumneavoastră.

Nu uitați să ne anunțați
Trebuie să vă amintiți să ne anunțați când vă veți pensiona și să ne informați dacă veți avea
dreptul la despăgubiri din asigurarea dumneavoastră în cazul anumitor boli grave și al pierderii
capacității de muncă. În caz de deces, moștenitorii dumneavoastră trebuie să ne contacteze. Nu
vom fi anunțați în mod automat în cazul în care vi se întâmplă ceva.

În cazul în care vă mutați în străinătate
În cazul în care vă mutați din Danemarca, este important să ne anunțați în legătură cu noua
dumneavoastră adresă. În caz contrar, nu vom putea efectua nicio plată către dumneavoastră.
În cazul în care vă mutați în străinătate, economiile dumneavoastră vă pot fi plătite imediat
dacă nu ați început deja să primiți plata pensiei sau a pensiei de invaliditate.
Rețineți că trebuie să plătiți 60% din economiile dumneavoastră ca impozit către statul danez în
cazul în care alegeți să vi se plătească banii înainte de pensionare. În cazul în care veți aștepta
până la pensionare, plata va fi supusă în general unei impozitări în valoare de aproximativ 38%.
De asemenea, vă rugăm să rețineți că, în cazul în care veți alege să vi se plătească economiile,
veți pierde toate polițele de asigurare încheiate la noi.
În cazul în care doriți să vi se plătească economiile, trebuie:
•
•
•

Să ne transmiteți documentația de la SKAT (autoritățile fiscale daneze) care să ateste că nu
mai plătiți impozite în Danemarca
Să ne anunțați când nu veți mai plăti impozite în Danemarca
Să ne anunțați cu privire la banca și numărul de cont în care doriți să fie transferați banii.

Este foarte important să verificați dacă numărul de cont furnizat de
dumneavoastră vă aparține. În caz contrar, puteți risca să pierdeți
banii.
Nu lăsați niciodată nicio altă persoană să vă completeze
cererea. Contactați Industriens Pension în cazul în care aveți
nevoie de ajutor.
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Urmăriț i-vă pensia pe site-ul web
În cazul în care dețineți un NemID, vă puteți autentifica pe site-ul nostru web la adresa
industrienspension.dk și puteți verifica toate informațiile legate de propria pensie. De exemplu,
puteți vedea ce se plătește în fond și plățile la care aveți dreptul. De asemenea, puteți accesa
un anumit număr de opțiuni self-service – de exemplu, puteți transfera economiile pentru pensie
dintr-un fond de pensii anterior sau puteți efectua singur(ă) plăți suplimentare în fondul de
pensii.

Contactaț i-ne
Ne puteți contacta telefonic oricând doriți la numărul +45 70 33 70 70.
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