Când nu veți 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.

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.

Polițele dumneavoastră de asigurare

În cazul în care doriți să vi se plătească economiile,
trebuie:

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%.

1. Să ne transmiteți documentația de la SKAT
(autoritățile fiscale daneze) care să ateste că nu
mai plătiți impozite în Danemarca
2. Să ne anunțați când nu veți mai plăti impozite în
Danemarca
3. 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.

Contactați-ne
Ne puteți contacta telefonic oricând doriți la numărul
+45 70 33 70 70.
Indutriens Pensionforsikring A/S
Nørre Farimagsgade 3
DK – 1364 København K
www.industrienspension.dk

